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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 140

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ημερήσιας 

Διατάξεως των θεμάτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, 
Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο 
Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
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32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-τά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με 
αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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 - 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
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 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 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 αντιμετώπισης 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 διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 
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διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα 
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός 
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, 
Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός 
Ημερήσιας Διατάξεως των θεμάτων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ζητά από το Σώμα 
να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι των κάτωθι θεμάτων:

 1. «Συζήτηση επί της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) και της 
υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου»,
2. «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW, στη θέση «Πλακουτσόβουνο-
Μαλούρα-Κοκκινόβραχος» των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Αχαΐας»,
3. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Δήμου, για το δεύτερο (2ο ) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021» 
και
4. «Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί 
μετακίνησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος
β) 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 εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το 
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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. «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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 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 διατάξεις»,
 δ) 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», 
 ε)  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»,
 στ) 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 πανδημίας» και
 η) 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 - 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 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
 θ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την κήρυξη των κατωτέρω θεμάτων:

1. «Συζήτηση επί της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) και της 
υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου»,
2. «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW, στη θέση «Πλακουτσόβουνο-
Μαλούρα-Κοκκινόβραχος» των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Αχαΐας»,
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3. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Δήμου, για το δεύτερο (2ο ) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021» 
και
4. «Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί 
μετακίνησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης»,
ως κατεπείγοντα και συνεπώς την ομόφωνη ένταξή τους προς συζήτηση.

.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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ΘΕΜΑ:
«Συζήτηση επί της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Καρδιολογικής 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) και 
της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, 
Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 
13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 
16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 
19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο 
Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία 
Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε 
σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε 
τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
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 - 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 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 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 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 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 αντιμετώπισης 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 
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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 πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανάσιος 
Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη 
του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη.

Για το αντικείμενο: «Συζήτηση επί της επικείμενης παύσης 
λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) και της υποβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου»
     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.140/2021 απόφασή του 
και δίνει τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπούνια, ο οποίος 
εκθέτει τα ακόλουθα:

«Ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιο όπως είναι το δικό μας για να 
λειτουργεί σαν νοσοκομείο με την ταμπέλα και την ποιότητα των υπηρεσιών 
που πρέπει να είναι αυτές που είναι ενός νοσοκομείου και πρέπει να έχει 
πρώτον τα εξής απαιτούμενα, αν λείπει ένα από αυτά δεν μπορεί να υπάρξει 
νοσοκομείο. Υπάρχει άλλη δομή. Αυτά είναι οι 5 βασικές κλινικές: η 
Χειρουργική Κλινική, η Παθολογική Κλινική, κομβικοί και πυλώνες στο 
νοσοκομείο, η Ορθοπεδική Κλινική, η Καρδιολογική και το αναισθησιολογικό 
τμήμα. Αυτές οι 5 κλινικές συν τα εργαστήρια, το μικροβιολογικό, το 
ακτινολογικό και η αιμοδοσία συνιστούν ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. 
Οτιδήποτε άλλο από κει και πάνω έχει το νοσοκομείο σε επίπεδο εξωτερικού 
ιατρείου, ουρολόγο, οφθαλμίατρο κ.λ.π. εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο, 
όμως το βάρος της εφημερίας, που δουλεύουνε αυτοί που εφημερεύουνε 30 
ημέρες το μήνα και καλύπτουν όλο το χρόνο, είναι αυτοί οι γιατροί των 5 
ειδικοτήτων συν τα εργαστήρια. Να πω εδώ ότι τώρα έχουμε τρία με τέσσερα 
χρόνια που παλεύουμε, παλεύει  και η διοίκηση η προηγούμενη, παλεύει και 
τώρα με επιτυχία επιτέλους ήρθαν, πληρώθηκαν επιτέλους οι θέσεις των 
ακτινολόγων, τόσα χρόνια παλεύουμε και μάλιστα λειτουργεί και ο αξονικός, ο 
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οποίος τώρα είναι από το ’13 σε  δοκιμαστικό στάδιο να λειτουργήσει,  λίγο 
λειτουργούσε, λίγο δεν μπορούσε λόγω της έλλειψης προσωπικού, εν πάση 
περιπτώσει τώρα έχει κατορθώσει αυτή η διοίκηση και μπράβο της να 
λειτουργήσει 3- 4 φορές τη βδομάδα. Ήρθε επιτέλους στελεχώθηκε το 
ακτινολογικό, γιατί εκεί θα πάμε. Πλέον το ακτινολογικό που έχει 4 οργανικές 
θέσεις, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 4 γιατροί. Άρα έχουμε κάνει μία επιτυχία 
εκεί πέρα, έχει κάνει η διοίκηση επιτυχία και έχουμε βοηθήσει όλοι σε αυτό. 
Ούτως ή άλλως ένας είναι ο στόχος κοινός, όμως τα προβλήματα έχουνε, πάμε, 
τα προβλήματα που έχουμε τώρα αφορούν τις 5 κλινικές, έτυχε να έχουμε, να 
μπει μπροστά  στο πρόβλημα η Καρδιολογική Κλινική, όπως ακούσατε για 
λόγους καθαρά συγκυρίας, για λόγους συνταξιοδότησης, για λόγους 
ασθενείας, για λόγος παραίτησης. Κάποια από αυτά ήταν γνωστά, κάποιο όπως 
η συνταξιοδότηση ήταν γνωστή, δεν το συζητάμε ήταν γνωστή μήνες, κάποια 
δεν ήταν γνωστά. Όπως επίσης οι παραιτήσεις, θα το ολοκληρώσω με τις 
άλλες κλινικές, πολλές παραιτήσεις δημιουργούνται σε ένα ασταθές 
περιβάλλον και σε ένα πολύ φορτισμένο και φορτωμένο εργασιακό 
περιβάλλον των  γιατρών με μονίμως αντικίνητρα. Τι εννοώ; Οι πολλές 
παραιτήσεις από αυτές που έχουν γίνει και από κάποιες άλλες παραιτήσεις που 
θα τις δούμε στο άμεσο μέλλον ενδεχομένως σχετίζονται με τις ώρες εργασίας 
και τον τρόπο εργασίας των γιατρών στο νοσοκομείο και με τα πόστα που 
καλούνται να καλύπτουν, που καλούνται να καλύψουν. Ειρήσθω εν παρόδω το 
νοσοκομείο, παρένθεση, το νοσοκομείο από το Γενάρη καλύπτει με 2- 3 
γραμμές, με 2-3 εν πάση περιπτώσει το εμβολιαστικό κέντρο, είναι 
εμβολιαστικό κέντρο 2 ή 3 γραμμές και έχει σηκώσει, παίρνει τη μερίδα του 
λέοντος κάνοντας τα 2/3, το 80% των εμβολίων. Σε αυτό το κάνει το 
εμβολιαστικό κέντρο και εκ των ενόντων, το προσωπικό με εκ των ενόντων ή 
οι ίδιοι γιατροί. Τελευταία δε επειδή υπάρχει αποψίλωση του προσωπικού, 
καλούνται οι γιατροί στην εφημερία να κάνουν και τα εμβόλια. Αυτά είναι η 
πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει στο νοσοκομείο » 
Είναι καθαρά μία πρωτοβάθμια φροντίδα, την οποία τη σηκώνει στο 80% και 
πάλι χοντρικά το λέω τώρα το νοσοκομείο και αυτό. Από την Καρδιολογική 
λοιπόν για να πάμε σε αυτές τις 5 κλινικές, η Καρδιολογική ήταν στην αιχμή, 
τώρα μπήκε στο προσκήνιο».

      Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του 
σώματος το από 29/9/2021 ερώτημα των βουλευτών του Σύριζα προς τον 
Υπουργό Υγείας το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
Είναι γνωστό ότι τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, 
με τις νοσηλείες, κυρίως λόγω της πανδημίας covid 19, να έχουν αυξηθεί και 
τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να είναι σε μεγάλο ποσοστό για μια ακόμα 
φορά πλήρεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν επιφορτιστεί και με τον εμβολιασμό. 
Σε αυτά τα προβλήματα έρχεται να προστεθεί και η υποστελέχωση, σε μια 
περίοδο μάλιστα που κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού, δεδομένου ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας 
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βρίσκεται σε εξέλιξη και η μετάλλαξη Δέλτα έχει κυριαρχήσει. Στη Δυτική 
Ελλάδα η επιδεινούμενη υποστελέχωση έχει πάρει χαρακτήρα ντόμινο. 
Αντίστοιχα είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Αιγίου, 
στην καρδιολογική κλινική του οποίου έχει απομείνει ένας μόνο μόνιμος 
γιατρός και μία επικουρική. Οι ανάγκες τόσο της κλινικής όσο και των 
εξωτερικών ιατρείων δεν μπορούν να καλυφθούν από έναν και μόνο ιατρό. Για 
το λόγο αυτό μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η 6η ΥΠΕ αποσπά τη μοναδική 
ενεργό καρδιολόγο που υπηρετεί στο νοσοκομείο Καλαβρύτων.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α)  τα όσα εξέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας
β)  τα από 29/9/2021 ερώτημα βουλευτών του Σύριζα
γ) 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 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 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
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 διατάξεις»,
 δ) 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», 
 ε)  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»,
 στ) 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 πανδημίας» και
 η) 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 - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
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εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την ενδυνάμωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. 
Αιγίου) και την στελέχωσή του με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για την παροχή των απαιτούμενων υγειονομικών υπηρεσιών που 
αρμόζουν σε μονάδα Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δ.Φ.Υ.) και 
ειδικότερα την στελέχωση των βασικών Κλινικών, ήτοι Χειρουργικής, 
Παθολογικής, Ορθοπεδικής, Καρδιολογικής, του Αναισθησιολογικού  
Τμήματος, καθώς και των Εργαστηρίων, Μικροβιολογικού, Ακτινολογικού και 
Αιμοδοσίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 142

ΘΕΜΑ:
«Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW, στη 
θέση «Πλακουτσόβουνο-Μαλούρα-Κοκκινόβραχος» των Δήμων 

Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Αχαΐας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθα-
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλα-
τάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έρ-
γου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW, στη θέση «Πλακουτσόβουνο-Μαλούρα-
Κοκκινόβραχος» των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Α-
χαΐας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.140/2021 
απόφασή του και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.132/2021 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστι-
κό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έκφραση 
άκρως επιφυλακτική γνώμης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39MW στη θέση Πλακουτσόβουνο 
-Μαλούρα-Κοκκινοβραχος» των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου Π.Ε. 
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Αχαΐας, (για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών), διότι στις συγκε-
κριμένες τοποθεσίες εκτός από την χλωρίδα και την πανίδα που συναντά-
ται σε όλη την Κοινότητα, υπάρχει ένα είδος πετροπέρδικας και κάποια 
άλλα είδη αποδημητικών πτηνών και στο οροπέδιο της Παπαρίτσας και 
στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αγέλες από άγρια άλογα που δίνουν μια 
ιδιαιτερότητα στην περιοχή».

Στη συνέχεια αναφέρει:
1)Το υπ’ αριθ.πρωτ.41745/14.10.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Αιγιαλείας.

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/282418/392/07.10.2021 Α-
νακοίνωση του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσι-
κών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,

3)Το από 27.10.2021 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Κρήνης Δήμου Αιγιαλείας.

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.132/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.41745/14.10.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/282418/392/07.10. 
2021 Ανακοίνωση του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος & 
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, δ)το από 
27.10.2021 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κρήνης 
Δήμου Αιγιαλείας, ε)την ανάγκη έκφρασης γνώμης επί της Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έρ-
γου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ι-
σχύος 39MW, στη θέση «Πλακουτσόβουνο-Μαλούρα-Κοκκινόβραχος» 
των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Αχαΐας», ιδιοκτησίας της ε-
ταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΙΙΙ Μ.Α.Ε., στ)το άρθρο 65 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτό-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», 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 Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-
σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμο-
διοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-
τάξεις», ζ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
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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», 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 - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», η)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών 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», ενώ οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 2)Βασιλική Ψυχράμη 
Σταυροπούλου, 3)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 4)Παναγιώτης Μα-
ρινόπουλος, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Παναγιώτης Δημητρακό-
πουλος, 7)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 8)Μαρία Ιατροπούλου, 
9)Γεώργιος Κουβαράς και 10)Γεώργιος Γκίκας, έδωσαν «λευκή» ψήφο 
και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρία-
ση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και 
η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητι-
κών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εκφράζει άκρως επιφυλακτική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιο-
λικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
39MW, στη θέση «Πλακουτσόβουνο-Μαλούρα-Κοκκινόβραχος» των 
Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε Αχαΐας», ιδιοκτησίας της εται-
ρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΙΙΙ Μ.Α.Ε., διότι στις συγκεκριμένες 
τοποθεσίες εκτός από την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που υπάρχει σε ό-
λη την Κοινότητα, συναντάται ένα είδος πετροπέρδικας, καθώς και κά-
ποια είδη αποδημητικών πτηνών, ενώ στο οροπέδιο της «Παπαρίτσας» 
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και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αγέλες από άγρια άλογα, τα οποία 
προσδίδουν μία ιδιαιτερότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
   Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
   dd.tso@pde.gov.gr
2)Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
   Δήμου Αιγιαλείας,

mailto:dd.tso@pde.gov.gr
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 26913 60642 

 26910 29800 

 ds@aigialeia.gov.gr 

http://www.aigialeia.gov.gr 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

διά ζώσης 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 

 

Απόφαση 143 
 

ΘΕΜΑ: 

«Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί 

μετακίνησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης». 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, 

Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 

Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 

Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 

Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 

11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 

13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 

16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 

19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο 

Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 

24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 

26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη 

Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία 

Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε 

τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 

κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 

κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική 

της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

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 - 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 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 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 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 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 αντιμετώπισης 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 συ-

ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 

20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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: 
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ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

 Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-

μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανάσιος 

Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου. 

 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 

τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη 

του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη. 

 Για το αντικείμενο: «Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης». 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 

ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης το οποίο 

ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.140/2021 απόφασή του 

και θέτει υπόψη του Σώματος  το Πρακτικό Επιτροπής Γνωμοδότησης  με 

ημερομηνία 20-10-2021 το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 «Να προτείνει 

 1. την τοποθέτηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων & ενός (1) κάδου 

ανακύκλωσης έμπροσθεν του καταστήματος « Σκλαβενίτη» επί της οδού 

Ανδρέου Λόντου , 

2. την τοποθέτηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων & ενός (1) κάδου 

ανακύκλωσης στο τέλος του ορίου αναμονής των TAXI επί της οδού Ανδρέου 

Λόντου και  

3. την τοποθέτηση δύο (2) κάδων ανακύκλωσης επί της οδού Ανδρέα Λόντου 

στην συμβολή με την οδό Κ.Φανέλλη» 

  

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

φασίσει σχετικά. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: 

α)  το Πρακτικό Επιτροπής Γνωμοδότησης  με ημερομηνία 20-10-2021 

β) 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 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 αποφυγής και 
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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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

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 διατάξεις», 

 δ) 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»,  

 ε)  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», 

 στ) 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 πανδημίας» και 

 η) 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 - 

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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,  

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 Εγκρίνει την μετακίνηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης της 

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου ως εξής:  

1. την τοποθέτηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων & ενός (1) κάδου 

ανακύκλωσης έμπροσθεν του καταστήματος « Σκλαβενίτη» επί της οδού 

Ανδρέου Λόντου , 

2. την τοποθέτηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων & ενός (1) κάδου 

ανακύκλωσης στο τέλος του ορίου αναμονής των TAXI επί της οδού Ανδρέου 

Λόντου και  

3.  την τοποθέτηση δύο (2) κάδων ανακύκλωσης επί της οδού Ανδρέα Λόντου 

στην συμβολή με την οδό Κ.Φανέλλη 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2021. 

 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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 144

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2021».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τε-
χνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2021».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέ-
τει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ.12/2021 και 13/2021 αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν την τροποποίη-
ση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τις 
υπ’ αριθ.12/2021 και 13/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.33/2021 (ΑΔΑ: 6Ο7ΛΩ6Χ-Ξ2Β) από-
φασή του, περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 
έτους 2021, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.39686/17.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΔΩΟΡ1Φ-
ΞΒΟ) όμοια, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα 
και βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, δ)τις υπ’ αριθ.46/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΣΩ6Χ-6ΕΜ), 67/2021 (ΑΔΑ: 
6ΡΥΓΩ6Χ-2ΧΧ) & 92/2021 (ΑΔΑ: Ψ70ΓΩ6Χ-5ΑΧ) αποφάσεις του πε-
ρί έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγια-
λείας, έτους 2021, ε)τις υπ’ αριθ.πρωτ.60231/14.04.2021 (ΑΔΑ: 
6ΚΜ1ΟΡ1Φ-ΛΦΙ), 74180/10.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΓ7ΕΟΡ1Φ-ΑΧΔ) & 



ΑΔΑ: Ω1ΙΦΩ6Χ-441

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183b5a5cb6ed9b031297c36 στις 09/11/21 07:27
4

132445/30.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΝΒΟΡ1Φ-9Φ0) όμοιες του Συντονιστή Α-
ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
με τις οποίες ελέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκαν νόμιμες οι ανωτέρω 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)την ανάγκη εκ 
νέου τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έ-
τους 2021, ζ)την παρ.4 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ. 
Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η)το άρ-
θρο 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 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», θ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 
07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ι)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 νο-
μικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή 
διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη-
ρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμ-
μα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», 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 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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ιβ)την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», ιγ)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», ιδ)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 πανδημίας» 
και ιε)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία να συνο-
δεύεται από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 208 του 
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυ-
βέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», με-
τά από συζήτηση επί του σχεδίου της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, υπέρ της πρότα-
σης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν είκοσι έξι (26) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω πρόταση συγκεντρώνει την απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, έ-
δωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτι-
κού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν 
κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετι-
κών και αρνητικών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τέταρτη (4η) τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δή-

μου Αιγιαλείας έτους 2021, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ.33/ 
2021 (ΑΔΑ: 6Ο7ΛΩ6Χ-Ξ2Β) απόφασή του και τροποποιήθηκε-συμπλη-
ρώθηκε με την υπ’ αριθ.46/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΣΩ6Χ-6ΕΜ), 67/2021 
(ΑΔΑ: 6ΡΥΓΩ6Χ-2ΧΧ) & 92/2021 (ΑΔΑ: Ψ70ΓΩ6Χ-5ΑΧ)  όμοιες, οι 
οποίες ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους και βρέθηκαν νόμιμες, με τις 
υπ’ αριθ.πρωτ.39686/17.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΔΩΟΡ1Φ-ΞΒΟ), 60231/14. 
04.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΜ1ΟΡ1Φ-ΛΦΙ), 74180/10.05.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΓ7ΕΟΡ1Φ-ΑΧΔ) & 132445/30.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΝΒΟΡ1Φ-9Φ0) α-
ντίστοιχες, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως ακολούθως:

Εγγραφή νέων Κωδικών Αριθμών
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1)Κ.Α.30-7326.011 με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης και τσιμε-
ντόστρωσης σε ιδιοκτησίες του Δήμου Αιγιαλείας, στη θέση Νησί Τεμέ-
νης» και ποσό 60.000,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να δημο-
πρατηθεί και να εκτελεστεί το εν λόγω έργο.

2)Κ.Α.62-7326.001 με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλή-
των (προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων) Δήμων Αιγιαλείας & 
Καλαβρύτων» και ποσό 5.344.400,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνα-
τόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση.

Ισόποση μείωση Κωδικών Αριθμών
Κ.Α.30-7331.031 και Κ.Α.30-7331.032, προκειμένου να ανταπο-

κρίνεται στο συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ετών 2020-2021 και να 
εκτελεστούν τα έργα όπως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 30-
7326.011

Κατασκευή 
περίφραξης και 

τσιμεντόστρωσης σε 
ιδιοκτησίες του Δήμου 
Αιγιαλείας, στη θέση 

Νησί Τεμένης

60.000,00 € Δ.Π.
Εγγραφή νέου 
Κ.Α. με ποσό  
60.000,00 €

2 62-
7326.001  

Μονάδα επεξεργασίας 
βιοαποβλήτων 

(προδιαλεγμένων 
οργανικών και 

πράσινων) Δήμων 
Αιγιαλείας & 
Καλαβρύτων

5.344.400,00 €

Ε.Π. 
«Υποδομές 

Μεταφορών, 
Περιβάλλον 

και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»

Εγγραφή νέου 
Κ.Α. 

προκειμένου να 
καταστεί δυνατόν 

να συναφθεί 
δημόσια 
σύμβαση

3 30-
7331.031

Επισκευή σχολικών 
κτιρίων ΔΕ Αιγείρας-
Ακράτας-Διακοπτού-
Συμπολιτείας-Ερινεού

138.150,00 €

Υπουργείο 
Εσωτερικών 
Πιστώσεις 

Ν.2880/2001 
(Φ.Ε.Κ. 9 Α’)

Μείωση ποσού 
Κ.Α. κατά 

3.600,00 € λόγω 
μείωσης ποσού 

χρηματοδότησης

4 30-
7331.032

Επισκευή σχολικών 
κτιρίων ΔΕ Αιγίου 138.150,00 €

Υπουργείο 
Εσωτερικών 
Πιστώσεις 

Ν.2880/2001 
(Φ.Ε.Κ. 9 Α’)

Μείωση ποσού 
Κ.Α. κατά 

3.600,00 € λόγω 
μείωσης ποσού 

χρηματοδότησης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
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1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 145

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋ-
πολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ.330/2021 (ΑΔΑ: 6Π6ΟΩ6Χ-
2ΦΦ), 362/2021 (ΑΔΑ: 6079Ω6Χ-6ΩΨ), 392/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ10Ω6Χ-
Α3Ζ) και 422/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΝΖΩ6Χ-Θ3Γ) αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δή-
μου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021.

Δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και 
τις παρ.ΙΙΙ & IV της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, καθόσον αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, οι 
οποίες ανακύπτουν ύστερα από αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγη-
ση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημε-
ρομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τις 
υπ’ αριθ.330/2021 (ΑΔΑ: 6Π6ΟΩ6Χ-2ΦΦ), 362/2021 (ΑΔΑ: 6079Ω6Χ-
6ΩΨ), 392/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ10Ω6Χ-Α3Ζ) και 422/2021 (ΑΔΑ: 
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ΨΝΝΖΩ6Χ-Θ3Γ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγια-
λείας, που αφορούν αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2021, β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-
9ΜΖ) απόφασή του περί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και 
της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονο-
μικού έτους 2021, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/ 
23.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) όμοια του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, γ)τις 
υπ’ αριθ.93/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΦΩ6Χ-5Ν3) και 116/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΧΡΘΩ6Χ-2Ω7) αποφάσεις του, περί έγκρισης των αντίστοιχων ανα-
μορφώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 
2021, οι οποίες βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθ.πρωτ.129058/27.07. 
2021 (ΑΔΑ: 6Ε0ΧΟΡ1Φ-ΡΤ2) και 139447/11.08.2021 (ΑΔΑ: 
Ψ77ΥΟΡ1Φ-ΔΘΕ) όμοιες του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ)την ανάγκη αναμόρφω-
σης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021, 
ε)τις διατάξεις του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) «Περί 
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 
στ)την παρ.6 του άρθρου 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», 
ζ)την παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-
σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμο-
διοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-
τάξεις», η)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «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”)», θ)τις 
παρ.8 & 9 του άρθρου 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) και τροποποιήθηκαν με τις παρ.1Α και 1Β αντίστοιχα του άρθρου 
12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ι)το άρθρο 65 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ια)την παρ.IV της υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης», ιβ)το 
άρθρο έκτο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Φ.Ε.Κ.161/τ.Α/22.08.2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4722/2020 (Φ.Ε.Κ.177/τ.Α/15.09.2020) και τροποποιήθηκε με την παρ.2 
του άρθρου 41 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020), ιγ)την 
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», 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», ιγ)την υπ’ αριθ.163/2020 με αριθ.πρωτ. 
33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», ιδ)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», ιε)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 πανδημίας» 
και ιστ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς Συμβού-
λους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν α-
πό τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου, υ-
πέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψή-
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φισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, [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 κατατε-
θείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, 
που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έ-
γκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική ε-
πιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], δεν τοποθετήθη-
καν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμμα-
τέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακό-
πουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος 
Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννού-
λης, 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυρο-
πούλου, 13)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 14)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
15)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 16)Παναγιώτης Παπακωνσταντινό-
πουλος, 17)Γεώργιος Κουβαράς και 18)Γεώργιος Γκίκας και συνεπώς οι 
ψήφοι τους θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υ-
πολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, 
[σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 όμοια, όπου 
ρητά αναφέρεται ότι: «…έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για 
την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων 
μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, 
θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας 
πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από 
άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)». (Και επιπλέον) 
«…χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρού-
νται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάτα-
ξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειο-
ψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς η μοναδική 
πρόταση, απουσών εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμ-
φωνα 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 εναλλα-
κτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και 
την παρ.9 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με-
λών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πί-
στωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-

λείας οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.330/2021 (ΑΔΑ: 
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6Π6ΟΩ6Χ-2ΦΦ), 362/2021 (ΑΔΑ: 6079Ω6Χ-6ΩΨ), 392/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΗ10Ω6Χ-Α3Ζ) και 422/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΝΖΩ6Χ-Θ3Γ) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

Α) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Απο-
θεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου Αιγιαλείας το 
Τμήμα Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προϋπολογισμού προτείνει και α-
ναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως κάτωθι:

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7323.221

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας 
(2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται:
τσιμεντόστρωση δρόμου από οικ. Μπεχλιούλη έως 
οικ. Τσεβά στην Τ.Κ. Περιθωρίου, τσιμεντόστρωση 
από Κεντρικό Δρόμο έως οικ Σκαρπέτη και Πέτρου 

μήκους 60 μ στην Τ.Κ. Χρυσανθίου, 
τσιμεντόστρωση 100 μ. στην θέση Προφήτης Ηλίας 
Τ.Κ. Εξοχής και τσιμεντόστρωση 100 στη θέση Αγ. 

Βασίλειος Τ.Κ. Σελιάνας

-28.781,25

30-7323.222

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου 
(2020-2021) τσιμεντόστρωση εσωτερικών 

διαδρόμων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Σελινούντα και Δ.Κ. 
Αιγίου, τσιμεντόστρωση δρόμου οδού Φιλίας Αίγιο, 
τσιμεντόστρωση δρόμου από οικ. Μανίκας έως οικ. 

Τσιρώνη στην Τ.Κ. Μελισσίων

-101.100,00

30-7323.223

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας 
(2020-2021 & ΔΠ) τσιμεντόστρωση από οικ Μακρή 

έως κεντρικό δρόμο ΤΚ Βαρβάρας και 
τσιμεντόστρωση χωματόδρομου 200 μ. εντός 
οικισμού στην ΤΚ Καλαμιά και κατασκευή 

σωληνωτών και επενδεδυμένης τάφρου στη θέση 
στροφές στην Τ.Κ. Βουτσίμου & τσιμεντόστρωση 

εσωτερικών διαδρόμων Κοιμητηρίου Ακράτας

-34.537,50

30-7323.224

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού 
(2020-2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται: τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. 
Νικολαιίων 120 μ περίπου στην οδό Αφών 

Δημοπούλου και κατασκευή παιδικής χαράς σε 
δημοτικό ακίνητο στην Τ.Κ. Ροδιάς

-51.806,50

30-7323.225 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας (2020-2021) κατά σειρά -57.703,13
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προτεραιότητας όπως αναγράφονται: μικρό τεχνικό 
έργο στις δύο πλευρές του δρόμου πλησίον Ι.Ν. Αγ. 
Νεκταρίου ΤΚ. Αγ. Κωνσταντίνου, αποπεράτωση 

πλατείας Μάγειρα και κατασκευή μικρών τεχνικών 
στην Τ.Κ. Μυρόβρυσης

30-7323.226

κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού 
(2020-2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται:
η διαμόρφωση πλατείας Δαμακινίου και 

τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Αρραβωνίτσας

-30.403,88

30-7323.227

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου (2020-
2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται: οδού Ιωάννη Βασιλειάδη 
(περιμετρική), οδός Ρούβαλη από οδός Χίου έως 

αερογέφυρα, ασφαλτόστρωση Δημ. Δρόμου 
έμπροσθεν Δημ Σχολείου Σταφιδαλώνων, 

ασφαλτόστρωση Τ.Κ. Σελινούντα και 
ασφαλτόστρωση θέση Ντουμασή Τ.Κ. Διγελιωτίκων 

και ασφαλτόστρωση δρόμου στη περιοχή Λάκκα 
μέχρι την είσοδο του κάτω μέρους του χωριού

-309.964,06

30-7323.228

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας (2020-
2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται: η ασφαλτόστρωση περιμετρικών 
δρόμων πλατείας Αρφάνη Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων και 

ασφαλτόστρωση από οικ. Γούργαρη έως 
Σταμούτσου και οδός Κολοκοτρώνης από Οικ. 

Στριμμένου έως Φιλιππακόπουλου στην ΤΚ Κραθίου

-53.135,49

30-7323.229

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (2020-
2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται: επισκευή ασφαλτόστρωσης στην 
θέση Λειβάδι έμπροσθεν Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Άνω 
Διακοπτού και ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου 
από οικία Κακαβά έως οικ. Σταυρόπουλου της Τ.Κ. 

Τράπεζας.

-52.203,81

30-7323.230

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας 
(2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται:
ασφαλτόστρωση των οδών Ποσειδώνος, 

Αργοναυτών, Φλοίσβου και Φαίδρας στην Τ.Κ. 
Σελιανιτίκων και ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. 

Αρραβωνίτσας

-48.323,56

30-7323.231
Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας (2020-

2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 
αναγράφονται: ασφαλτόστρωση δρόμων στα 

-31.779.90
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Μάρμαρα, ασφαλτόστρωση δρόμων εκατέρωθέν της 
πλατείας Τ.Κ. Οάσεως και ασφαλτόστρωση 200μ. 

κεντρικού δρόμου Συνεβρού από πλατεία προς 
Θεματικό Πάρκο Συνεβρού, 100 μέτρα στον οικισμό 

Θολοποταμου έως οικία Νίκου Τομαρά

30-7323.232

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (2020-
2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως 

αναγράφονται: ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. 
Σαλμενίκου του Δημοτικού Δρόμου από Καλογερική 

Ελιά έως Άγ. Νικόλαο.

-33.088,25

30-7412.045
Μελέτη αποτίμησης της εναπομείνασας φέρουσας 
ικανότητας του κτιρίου Δημοτικού Μεγάρου ΔΔ 

Καμαρών
-35.000,00

30-7412.042 Μελέτη ανακατασκευής παραλιακής ζώνης ΤΚ 
Συλιβαινιωτίκων -45.000,00

30-7412.043
Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για 

τεχνικά έργα καθώς και κυκλοφοριακές μελέτες 
Αιγίου, Ακράτας και λοιπά

-35.000,00

40-7412.002
Μελέτη πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης στις 

ΔΕ Αιγίου, Ακράτας, Συμπολιτείας, Ερινεού και 
Αιγείρας

-60.000,00

40-7412.008 Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Αιγιαλείας -40.000,00

45-7326.009 Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Ροδοδάφνης 
και διαμόρφωση  εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων -35.000,00

00-6516.001 Χρεολύσια Τ.Π. & Δανείων -81.791,40
00-6511.001 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δανείων -85.909,10

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6662.003 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Αιγείρας 8.000,00

20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Ακράτας 6.000,00

20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Διακοπτού 8.000,00

20-6662.006 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Αιγίου 8.000,00

20-6662.007 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Συμπολιτείας 6.000,00

20-6414. Μεταφορές εν γένει 370.760,00

00-6737.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
Σ.Δ.Σ.Α. Ηλείας 787.767,83

20-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.500,00
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20-6662.008 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Ερινεού 8.000,00

20-7325.002 Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού 
(Συμμετοχή Δήμου) 10.000,00

30-6662.000 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 5.500,00

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6277.001
Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών για τις Δ.Ε. Ερινεού & 

Συμπολιτείας
10.000,00

20-6277.002 Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών για τη Δ.Ε. Αιγίου 10.000,00

20-6277.003
Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών για τις Δ.Ε. Ακράτας- 

Αιγείρας & Διακοπτού
10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111 με ταυτόχρονη μεταφορά στο Οι-
κονομικό Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου μας του ποσού των 
625.345.81 € που αφορά της ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών από Έκτα-
κτα Ειδικευμένα Έσοδα σε Τακτικά Έσοδα.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 6.671,29 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού με Αύξηση του Κ.Α. Εσόδων και Αύξηση Κ.Α. Εξόδων 

Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναμορφώνεται ο προϋπολο-
γισμός του οικονομικού έτους 2021 κατόπιν της έκτακτης επιχορήγησης  
στο πλαίσιο κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που προκλή-
θηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού  COVID-19, ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1219.004
Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού  

COVID-19
184.700,00

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €
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00-6312.002 Λοιποί Φόροι 20.000,00

15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων -χορήγηση ειδών 
διαβίωσης 178,00

10-6264.005 Συντήρηση εξοπλισμού ΙΒΜ-επέκταση εγγύησης 600,00

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 60.000,00

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

20.000,00

20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00

15-6481.004 Προμήθεια ειδών διατροφής-πρόνοιας (εκτάκτων 
αναγκών) 21.000,00

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ. ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων 9.278,00

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6117.011 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου 37.200,00

00-6731.005 Προαιρετική εισφορά στην πρωτοβάθμια σχολική   
επιτροπή 5.000,00

00-6731.006 Προαιρετική εισφορά στην δευτεροβάθμια σχολική   
επιτροπή 5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 8.115,29 €.

Β) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Απο-
θεματικού με δημιουργία  Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Εσόδων προτείνεται η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 συνολικού πο-
σού 58.176,39 € ώστε να προχωρήσουμε στην απευθείας αγορά ακινήτου 
ιδιοκτησίας Κουνινιώτη Μιχαήλ του Νικολάου, ως μοναδικού κατάλλη-
λου, παλαιάς ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, επιφανείας κάθε ορόφου τό-
σο του ισογείου όσο και του υπογείου 85,81 τ.μ. κτισμένη επί οικοπέδου 
έκτασης 92,92 τ.μ., στη θέση Καλλιθέα στη συμβολή των οδών Μητρο-
πόλεως 101 και Σολωμού της Κοινότητας Αιγίου για τη δημιουργία πεζο-
δρομίου για τη διευκόλυνση και ασφαλή διέλευση των πεζών, αλλά κυ-
ρίως για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς επίσης αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 συνολικού ποσού 
27.510,00 € ώστε να προχωρήσουμε στην απευθείας αγορά ακινήτου ι-
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διοκτησίας Γκούβαλη - Αγγελοπούλου Αναστασίας του Παναγιώτη, ως 
μοναδικού κατάλληλου, επιφανείας 1.310 τ.μ., που βρίσκεται εντός του 
οικισμού της Κοινότητας Μαυρικίου προκειμένου να κατασκευαστεί 
πλατεία, χώρος εκδηλώσεων, χώρος στάθμευσης οχημάτων και διάνοιξη 
- σύνδεση δρόμου με την Ε.Ο. Αιγίου-Κουνινάς, ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-35.000,00

10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -10.000,00

30-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-20.000,00

30-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -4.000,00

35-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-20.000,00

35-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -4.000,00

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7112.001
Αγορά ακινήτου στην στη θέση Καλλιθέα στη 

συμβολή των οδών  Μητροπόλεως 101 και 
Σολωμού της Κοινότητας Αιγίου

58.180,00

30-7112.002 Αγορά ακινήτου στην Κοινότητας Μαυρικίου 27.600,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 15.335.29 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης προτείνεται 
η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 
για την κάλυψη αυξημένων των αναγκών του Δήμου για γραφική ύλη & 
λοιπά υλικά γραφείου καθώς εντύπων και υλικά μηχανογράφησης ως   α-
κολούθως:
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Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

70-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-10.000,00

70-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -2.000,00

45-6011.  
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-5.000,00

Αυξάνεται ο  παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6612.   Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00

10-6613.   Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00

 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 17.335.29 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη μελέτης ως ακολούθως:

 Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

40-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-6.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων 
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7135.005 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε Αιγείρας-
Ακράτας 6.000,00
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 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 17.335.29 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το Τμήμα Τροχαίου Υλικού, Καυσίμων & Αποθήκης εισήγηση 
την η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2021 για

Α) Συντήρηση - Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών για τα ο-
χήματα-μηχανήματα του Δ. Αιγιαλείας.

1. KΑ 20-6263 με το ποσό των 30.000,00 €.
2. ΚΑ 20-6671 με το ποσό των 15.000,00€.
Η ενίσχυση των παραπάνω κωδικών είναι αναγκαία διότι τα ήδη 

ψηφισθέντα ποσά, δεν επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και ιδιαίτερα των οχημά-
των καθαριότητας (απορριμματοφόρα) τα οποία βρίσκονται σε κακή κα-
τάσταση λόγω της παλαιότητας τους και των αυξημένων αναγκών  που έ-
χει η Διεύθυνση Καθαριότητας καθημερινά για την κάλυψη των υπο-
χρεώσεων του Δήμου μας.

Η μη ενίσχυση των ανωτέρω κωδικών θα έχει συνέπειες στο να 
μην υπάρχουν στο άμεσο μέλλον τα απαραίτητα οχήματα για την καθα-
ριότητα της πόλης προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στο προσωπι-
κό του δήμου που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει όσο και στην γενικότε-
ρη εικόνα της πόλης μας, ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6011.   
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-27.000,00

20-6051.   Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -16.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6263.   Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 29.000,00
20-6671.   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 14.000,00

 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
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ται στο ποσό των 17.335.29 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το Τμήμα Τροχαίου Υλικού, Καυσίμων & Αποθήκης εισήγηση 
του η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2021 με ενισχύσετε τον κωδικό Κ.Α.30-6654.001 «Προμήθεια εργαλείων 
για την Δ.Ε Αιγίου».

Η ενίσχυση του παραπάνω κωδικού είναι αναγκαία για την κάλυ-
ψη των άμεσων υλικοτεχνικών αναγκών των συνεργείων του Δήμου μας 
(Μηχανοτεχνίτες οχημάτων, συνεργεία Τ.Υ, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
κ.ά.) ώστε να διευκολυνθεί η εργασία των ανωτέρω, να είναι αποδοτικό-
τερη ασφαλέστερη και να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπη-
ρεσιών, παρέχοντας την δυνατότητα της άμεσης αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων που προκύπτουν καθημερινά ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6011.  
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-2.000,00

15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -2.000,00

50-6011.   
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-1.000,00

50-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου -1.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6654.001 Προμήθεια εργαλείων για την ΔΕ Αιγίου 9.000,00
 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 14.335.29 €.

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αντιμε-
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τώπιση του μεγάλου προβλήματος λόγω των υγειονομικών συνθηκών 
που επικρατούν, είναι αναγκαία η μικροβιακή απολύμανση σε όλα τα κτί-
ρια δημοτικά και μη, στα οποία απασχολείται προσωπικό του Δήμου Αι-
γιαλείας ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6261.001 Απολύμανση δημοτικών κτιρίων 5.000,00
 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 9.335.29 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισμού προτείνεται η εγγραφή του παρακάτω Κ.Α. στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2021 προκειμένου να επιχορηγή-
σει ο Δήμος αθλητικές δράσεις που σκοπό έχουν την επιδίωξη του συλ-
λογικού οφέλους της τοπικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του κοινω-
νικού συμφέροντος των μελών της ως κάτωθι:
 
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6735.   Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία 9.000,00

 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 335.29 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και Δημιουργία Κ.Α. Εσόδων

Με εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  προτείνεται η εγγραφή 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2021 της χρηματοδότησης 
με την δημιουργία ενός νέου Κ.Α. στο σκέλος των Εσόδων και συγκεκρι-
μένα του Κ.Α.1322.033 με τίτλο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟ-
ΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.61979/20-08-2020 και την με-
ταφορά του μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων  με 
την δημιουργία νέων ΚΑ. ως κάτωθι:
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Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1322.034

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.61979/20-08-2021)

250.000,00

 Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

64-7323.005
Δημοτική Οδοποιία για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 
31/7/2021 (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)

90.000,00

64-7323.006
Αγροτική Οδοποιία για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 
31/7/2021 (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)

50.000,00

64-7323.007

Μικρά τεχνικά έργα διαμόρφωσης οδού  διαφυγής 
στη θέση "Ακονιά" Τ.Κ Καμαρών για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 
31/7/2021 (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)

20.000,00

64-6262.001
Κοπή δέντρων, καθαρισμός, απομάκρυνση υλικών 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από την 

πυρκαγιά της 31/7/2021 (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)

20.000,00

64-7112.001
Αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ Ζήριας για την 

δημιουργία χώρου συγκέντρωσης και διαφυγής σε 
περίπτωση πυρκαγιάς  (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055)

70.000,00

                   ΣΥΝΟΛΟ: 250.000,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 335.29 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου προτείνεται η αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την 
απασχόληση μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό 
χώρο του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. που επιθυ-
μούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο μας, ως   ακολού-
θως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
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Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6041.001 Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου -3.000,00

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6041.004 Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ 1.000,00

30-6054.004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΠΑΛ 2.000,00

διά μέσου του αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 335.29 €.

Γ) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Απο-
θεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη μελέτης ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7323.188 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας - 41.608,18

Αυξάνεται ο  παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-6261.015 Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση οδών 
έκτακτων καιρικών φαινομένων Δ.Ε. Αιγίου 30.000,00

 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώ-
νεται στο ποσό των 11.943.47 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία  Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
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μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 προ-
κεμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη μελέτης ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-7135.003 Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Ακράτας – Αιγείρας 5.000,00
 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 6.943.47 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 κα-
θώς κρίνεται απαραίτητη  λόγω της καθημερινής χρήσης αλλά και την ε-
πίδραση των καιρικών φαινομένων ο περιβάλλοντας χώρος  του Σ.Μ.Α. 
πρέπει να ευπρεπιστεί. Οι εργασίες θα γίνουν με μηχάνημα έργου που εί-
ναι κατάλληλο για αυτό το σκοπό ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6261.018 Συντήρηση  περιβάλλοντα χώρου του  ΣΜΑ 6.000,00
 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 943.47 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου προτείνεται η αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, λόγω 
της παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που εργάζεται για τις έ-
κτακτες ανάγκες covid ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών -1.330,00
20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -10.000.00
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20-6279.009 Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών  
και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) -7.817,13

20-6279.012 Συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις ΔΕ Αιγείρας-
Ακράτας και Διακοπτού -15.000,00

20-6414. Μεταφορές εν γένει -1.253,83

20-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών 
μέσων -9.599,04

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

35.000,00

20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.000,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 943.47 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Αύξηση Κ.Α. Εσόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με 
την αποδοχή του ποσού των 1.966,00 € που θα κατατεθεί σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Δ. Αιγιαλείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΙΒΑΝ GR 
5501103040000 030454121614) από την ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡ-
ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και α-
φορά κάλυψη επισκευής του αριθ. ΚΗΙ 7508 οχήματος μας μετά από ζη-
μιά που υπέστη.

Με παράλληλα αύξηση Κ.Α. εξόδων ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1699.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να 
ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις 1.966,00

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.800,00
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10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 166,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 943.47 €

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και τη Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2021 οι πιστώσεις για 
προμήθεια οικονομικών υλικών εγγράφηκαν ανά Δημοτική Ενότητα. 
Προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης της παραπά-
νω προμήθειας πρέπει να γίνει σύμπτυξη των Κ.Α. σε ένα Κ.Α. για την 
συνολική προμήθεια οικονομικών υλικών για όλο τον Δήμο.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνει την ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 με την 
μείωση Κ.Α. και την δημιουργία ενός νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια οι-
κοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» ως ακολού-
θως:

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ -5.000,00
30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ -5.000,00

30-6662.009 Προμήθεια  οικοδομικών υλικών  Δ.Ε. 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -5.000,00

30-6662.010 Προμήθεια  οικοδομικών υλικών  Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ -5.000,00

30-6662.011 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ -5.000,00

30-6662.012 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ -5.000,00
Δημιουργείτε ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6662.013 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες 
του Δήμου Αιγιαλείας 30.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 943.47 €
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7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διά μέσου του Αποθε-
ματικού - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Αύξηση Κ.Α. Εσόδων

Προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης των υ-
πηρεσιών αποχιονισμού και αποπάγωσης στις Δημοτικές Ενότητες θα 
πρέπει να γίνει ενίσχυση των σχετικών Κ.Α.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνει την ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 με την ενί-
σχυση των Κ.Α. ως ακολούθως:

Αυξάνονται  οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6262.039 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπάγωσης 
ΔΕ Αιγείρας 7.021,87

30-6262.040 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπάγωσης 
ΔΕ Ακράτας 13.094,40

30-6262.041 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμου & αποπάγωσης 
ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 11.209,60

30-6262.042 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπάγωσης 
ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ 10.606,46

30-6262.043 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπάγωσης 
ΔΕ Συμπολιτείας 4.714,38

30-6262.044 Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπάγωσης 
ΔΕ Ερινεού 8.053,06

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων -2.000,00

15-6414 Απομάκρυνση – Μεταφορά κατεστραμμένων  και 
κενών Containers -7.500,00

00-6162.005 Λοιπά-έξοδα τρίτων -αίτηση συμμετοχής στις 
γαλάζιες σημαίες -1.720,00

00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Ακράτας -1.498,91
00-6221.002 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Αιγίου -193,00
00-6221.003 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Συμπολιτείας -1.526,36
00-6221.005 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Αιγείρας -846,00
00-6442.001 Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π. -2.000,00

00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -2.000,00
10-6115.002 Αμοιβές ορκωτών λογιστών -1.000,00
35-6063.001 Παροχές ένδυσης -10.431,88

10-6264.004 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών και fax των 
υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας -6.172,10
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10-7134.000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα -7.038,28

10-7134.002 Προμήθεια λογισμικού -2.480,00
35-6262.001 Συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού ακτών -8.252,72

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 902.95 €

Δ) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Απο-
θεματικού με Αύξηση Κ.Α. Εσόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται ο παρακάτω Κ.Α. εσόδων μετά την 
από 13/10/2021 αριθ.πρωτ.75029 συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανο-
μής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 απόδοση εσόδων από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723) προς 
κάλυψη λειτουργιών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλο-
ποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εσόδων
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 559.188,90

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 560.091,85 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων για την λογι-
στική τακτοποίηση που δεν είχε προβλεφθεί το ύψος της δαπάνης για την 
κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2021, μετά την απά-
ντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εγγραφή στο σκέλος των δα-
πανών νέων πιστώσεων μέχρι και του ύψους του ποσού που έχει απορρο-
φήσει ο Δήμος μας από την αριθ.44489/14-06-2021 επιχορήγησης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €
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35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα 1.115.290,97

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει 
στο ποσό των 560.091,85 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού-Αύξηση Κ.Α. Εσόδων με Αύξηση  Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας προτείνεται η α-
ναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ενισχύοντας 
τους Κ.Α. εσόδων και εξόδων αυτού διότι κατά την σύνταξη του τα ποσά 
που είχαν προβλεφθεί για την είσπραξη και απόδοση των κρατήσεων δεν 
επαρκούν και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

4123.000 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων 
επαγγελματιών κ.λπ. 20.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-
8223.000

Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών κ.λπ. 20.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει  
στο ποσό των 560.091,85 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων-Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Δημιουργία 
Κ.Α. Εξόδων

Η Δ/νση Προγραμ/σμου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
Ανάπτυξης το τμήματα Προγραμ/σμου, Οργάνωσης & ΤΠΕ εισηγείται  
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 τα παρακά-
τω:
1. δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης-α-

δειών χρήσης σε εφαρμογή-ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής αιτημά 
των/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλε-
φώνων, σε περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για την παρακολούθη-
ση από τον Δήμο και σε εφαρμογή προσωποποιημένης ενημέρωσης 
πολιτών» με το ποσό των 3.800,00 ευρώ. Κρίνεται αναγκαία για την 
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παροχή της δυνατότητας καταγραφής δεδομένων υποστελλόμενων από 
πολίτες και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους έως την 
οριστική επίλυση τους.

2. δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 
της ιστοσελίδας του Δήμου και άδεια χρήσης για πρόσθετη εφαρμογή 
δημοσίευσης περιεχομένου στο site του Δήμου, κοινωνικά δίκτυα & 
λοιπές εκδηλώσεις πολιτών City.gr» με το ποσό των 6.200,00 ευρώ. 
Κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την συντήρηση - τεχνική υ-
ποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου με αναβαθμίσεις - ενημερώσεις 
- διορθώσεις σφαλμάτων - βελτίωση λειτουργικοτήτων, αλλά και την 
καταγραφή και παρουσίαση των σημαντικών σημείων του Δήμου σε 
ψηφιακό χάρτη (City Portal) για την υποστήριξη της ενημέρωσης προς 
τους δημότες, τους διερχόμενους και τους επισκέπτες με σκοπό την ε-
ξυπηρέτηση, την ευημερία και κατά συνέπεια τη πρόοδο και ανάπτυξη 
της τοπικής κοινωνίας.

3. ενίσχυση του κωδικού 00-6452 με τίτλο «Συνδρομές Internet» με το 
ποσό των 700,00 ευρώ. Κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για το 
hosting της ιστοσελίδας, την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. Το 
ποσό των 500,00 ευρώ θα μπορούσε να αντληθεί από τον κωδικό 00-
6224 «Λοιπές Επικοινωνίες», ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-6224. Λοιπές Επικοινωνίες -500,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6452. Συνδρομές Internet 700,00

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6266.013

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης-αδειών 
χρήσης σε εφαρμογή -ηλεκτρονικό σύστημα 

αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από 
δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών 

τηλεφώνων, σε περιβάλλον 
διαχείρισης/στατιστικών για την 

παρακολούθηση από τον Δήμο και σε 
εφαρμογή προσωποποιημένης ενημέρωσης 

πολιτών

3.800,00

10-6266.014 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη της 6.200,00
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ιστοσελίδας του Δήμου και άδεια χρήσης για 
πρόσθετη εφαρμογή δημοσίευσης 

περιεχομένου στο site του Δήμου, κοινωνικά 
δίκτυα & λοιπές εκδηλώσεις πολιτών City.gr

 διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 548.891.85 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021  διαμέσου του Αποθε-
ματικού με ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστη-
ρίου & Μισθοδοσίας αναμορφώνονται οι παρακάτω για την κάλυψη 
των αναγκών που δεν προϋπολογίστηκαν ορθά κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισμού 2021 ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6021.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

13.000,00

70-6021.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

500,00

00-6031.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

6.000,00

00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων 1.500,00

20-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

5.500,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου -8.000,00

30-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου -3.000,00

35-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου -2.500,00



ΑΔΑ: ΨΒΦ3Ω6Χ-ΚΒΕ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183b75dcb6ed9b03129f7f0 στις 09/11/21 07:30
27

10-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-5.500,00

20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -5.500,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 547.891,85 €.

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών εισηγηθείτε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δή-
μου οικον. έτους 2021 με την ενίσχυση Κ.Α.30-6672.001 με τίτλο «προ-
μήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-ανταλλακτικών για τον 
ΜΥΗΣ Τσιβλού» για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής λειτουρ-
γίας του ΜΥΗΣ, το οποίο σε κάθε περίπτωση αποτελεί επενδυτικό κεφά-
λαιο για το Δήμο και έως σήμερα λειτουργεί υποδειγματικά.

Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο νέοι κωδικοί 
εξόδων, ο ένας για την εκτέλεση άμεσων και κατεπειγουσών εργασιών 
συντήρησης στην υδροληψία του σταθμού λόγω επικείμενης λήξης της 
ξηράς περιόδου και ο δεύτερος για την παροχή κατεπειγουσών εργασιών 
συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΜΥΗΣ ως   α-
κολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6672.001 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-
ανταλλακτικών για τον ΜΥΗΣ Τσιβλού 20.000,00

 Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6264.004 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-              
ανταλλακτικών για τον ΜΥΗΣ Τσιβλού 7.500,00

30-6264.005 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης υδροληψίας ΜΥΗΣ 
Τσιβλού 7.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνε-
ται  στο ποσό των 513.391,85 €
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7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με Αύξηση Κ.Α. Εσόδων και την μεταφορά από Έκτακτα Ειδι-
κευμένα σε Τακτικά και μείωση Κ.Α. εξόδων

Το τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας, κατό-
πιν της κατανομής για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού κα-
θαριότητας των σχολικών κτιρίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, εισηγείται την δημιουργία Κ.Α. Εσόδων καθώς επίσης και 
τη μείωση των Κ.Α. Εξόδων που είχαν προϋπολογισθεί σε μεγαλύτερο ύ-
ψος.

Η δαπάνη που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό οικονομικού έ-
τους 2020 και 2021 (από 1/9/2020 έως και 30/6/2021) ανέρχεται στο ύ-
ψος των 343.847,00 €.

Η σχετική επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος μας και αφορά στο ίδιο 
χρονικό διάστημα ήταν ύψους ποσού 329.800,00 €.

Άρα διέθεσε για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης ποσό ύψους 
14.047,00 € από τα τακτικά έσοδα και πρέπει η άνω επιχορήγηση κατά το 
ύψος αυτού να μειωθεί από τα έκτακτα ειδικευμένα και να εγγραφεί στα 
τακτικά έσοδα του Δήμου.

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1219.006 Επιχορήγηση για το προσωπικό καθαριότητας 
σχολικών μονάδων 152.256,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-28.000,00

15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -20.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου: 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 14.047,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα -14.047,00
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έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες 
για επενδυτικές δαπάνες

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 713.647,85 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με την Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του έργου ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7326.011
Κατασκευή περίφραξης και τσιμεντόστρωσης σε 
ιδιοκτησίες του Δήμου Αιγιάλειας στη θέση Νησί 

Τεμένης
60.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 653.647,85 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθεμα-
τικού με την Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται οι παρακάτω για την κάλυψη των ανα-
γκών που δεν προϋπολογίστηκαν διότι δεν γνωστές κατά την σύνταξη 
του προϋπολογισμού 2021 η προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτού ως α-
κολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6492.
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

300.000,00

00-6154.001 Έξοδα διαχείρισης ΔΑΠΠΕΠ Μ/ΣΗΣ 
ΤΣΙΒΛΟΥ 20.000,00

30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 5.000,00
00-6312.002 Λοιποί Φόροι 10.000,00

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την 60.000,00
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είσπραξη τελών και φόρων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 258.647,85 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του αποθε-
ματικού με Μείωση Κ.Α. Εσόδου  και  Αύξηση Κ.Α. εσόδου

Μετά από εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 καθώς διαπιστώθηκε από την υπηρεσία ότι οι 
Κ.Α.4211 & 4212  των εσόδων χρέωναν τα έκτακτα ειδικευμένα αντί των 
τακτικών που θα έπρεπε με αποτέλεσμα δεν υπάρχει η ορθή απεικόνιση 
των γενικών λογαριασμών, για την ορθή απεικόνιση απαιτείται η ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

5122.
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

-71.919,10

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

5119.
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου.
71.919,10

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 πα-
ραμένει στο ποσό των 258.647,85 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθε-
ματικού με την Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών προτείνεται η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 έπειτα από τις 
βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και από την επέλαση της κακοκαι-
ρίας «Μπάλος», σημειώθηκαν πλημμύρες σε ιδιοκτησίες και κατοικίες 
στην περιοχή του Νέου Σαλμενίκου.



ΑΔΑ: ΨΒΦ3Ω6Χ-ΚΒΕ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183b75dcb6ed9b03129f7f0 στις 09/11/21 07:30
31

Προκειμένου να αποφευκτού παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, θα 
πρέπει άμεσα να γίνει καθαρισμός του υφιστάμενου αύλακα απορροής 
όμβριων ως ακολούθως:
 
Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6262.045 Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών υπόγειων 
αγωγών απορροής όμβριών 3.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται   στο ποσό των 255.647,85 €

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθε-
ματικού με την Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση των αρμόδιων Τμημάτων αναμορφώνονται οι 
παρακάτω για την κάλυψη των αναγκών στον προϋπολογισμό του οικο-
νομικού έτους 2021 ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7412.045
Μελέτη αποτίμησης της εναπομείνασας 

φέρουσας ικανότητας του κτιρίου Δημοτικού 
Μεγάρου ΔΔ Καμαρών

35.000,00

30-7412.042 Μελέτη ανακατασκευής παραλιακής ζώνης 
ΤΚ Συλιβαινιωτίκων 45.000,00

30-7412.043

Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για τεχνικά έργα καθώς και 

κυκλοφοριακές μελέτες Αιγίου, Ακράτας και 
λοιπά

35.000,00

40-7412.002
Μελέτη πράξης αναλογισμού και 

τακτοποίησης στις ΔΕ Αιγίου, Ακράτας, 
Συμπολιτείας, Ερινεού και Αιγείρας

60.000,00

40-7412.008 Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Αιγιαλείας 40.000,00

45-7326.009
Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου 

Ροδοδάφνης και διαμόρφωση  εσωτερικών 
κοινόχρηστων χώρων

35.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 5.647,85 €
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 146

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
τέταρτο (4ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183b791cb6ed9b0312a0503 στις 22/11/21 10:28
3

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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 
Δήμου Αιγιαλείας για το τέταρτο (4ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 
2020».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και δια-
βάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.393/2021 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλε-

σης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το τέταρτο (4ο) τρί-
μηνο έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 
1 εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-
2010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν αντικατα-
σταθεί και ισχύουν, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 
αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής α-
πόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου 
τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 
4ου τριμήνου του έτους 2020.
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
2020».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)το 
αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.393/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.549/2019 (ΑΔΑ: 
685ΝΩ6Χ-00Υ) απόφασή του, περί έγκρισης του προϋπολογισμού και 
του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του 
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.290117/ 
19/10.01.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΚΒΟΡ1Φ-9ΔΦ) όμοια, του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την 
οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)τις υπ’ αριθ.114/2020 (ΑΔΑ: 
6ΑΒΟΩ6Χ-Η9Γ), 218/2020 (ΑΔΑ: 6948Ω6Χ-ΘΡ9) και 219/2020 ΑΔΑ: 
Ψ0ΧΡΩ6Χ-8ΛΕ) αποφάσεις του, περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης, 
ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξό-
δων του Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) 
τρίμηνο οικονομικού έτους 2020, ε)τις υπ’ αριθ.πρωτ.113771/20.08.2020 
(ΑΔΑ: ΨΠ0ΧΟΡ1Φ-ΧΝΗ), 2109/08.02.2021 (ΑΔΑ: 91ΔΑΧΟΡ1Φ-
ΩΣΝ) και 2113/08.02.2021 (64ΞΚΧΟΡ1Φ-ΒΨΥ) όμοιες, του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, 
με τις οποίες ελέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκαν νόμιμες οι ανωτέρω 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)το άρθρο 39 του 
Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών», με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 
9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρ-
θρου 43 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκ-
τρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ζ)την υπ’ αριθ.οικ.40038/ 
09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09. 
2011) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθε-
ση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περι-
φερειών», η)το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το άρθρο 65 του ιδίου Νόμου, ό-
πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 
19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης - 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-
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τικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατά-
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», θ)το 
άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το 
άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ι)την υπ’ αριθ. 
27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη 
αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη 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”)», 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 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 διάδο-
σης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης 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 ευ-
ζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», 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 δή-
μων», ιγ)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 διάδο-
σης της πανδημίας» και ιδ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από 
τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου, πλην 
των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέ-
δρου, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Χρήστου Γούτου, 4)Γεωρ-
γίου Γιοβά, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 6)Δημητρίου Μπούνια, 
7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 8)Βασιλείου Τομαρά, 9)Δημητρίου Παναγιω-
τακόπουλου, 10)Παναγιώτη Γιαννούλη, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπου-
λου, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπου-
λου, 14)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, 15)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 
16)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 17)Γεωργίου Κουβαρά και 
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18)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με έ-
ντεκα (11) θετικές και δέκα οκτώ (18) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την απόρριψη της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέ-

σματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, τετάρτου (4ου) 
τριμήνου οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. 
393/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
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 ds@aigialeia.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 147

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
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τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 
Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 
2021».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.394/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλε-

σης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμη-
νο έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1 
εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-
2010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν αντικατα-
σταθεί και ισχύουν, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 
αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής α-
πόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου 
τριμήνου του έτους 2021.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 
1ου τριμήνου του έτους 2021.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
2021».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)το 
αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.394/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-
9ΜΖ) απόφασή του, περί έγκρισης του προϋπολογισμού και του πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αι-
γιαλείας οικονομικού έτους 2021, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/23.06. 
2021 (ΑΔΑ: 6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) όμοια, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ε-
λέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/ 
τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών», με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 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 είχε συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/ 
2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις», ε)την υπ’ αριθ.οικ.40038/09.09.2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών», στ)το άρθρο 
72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» και το άρθρο 65 του ιδίου Νόμου, 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 Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής 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», ζ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018), η)την υπ’ αριθ. 27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότη-
τας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώ-
πων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέ-
τρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», θ)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-
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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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ι)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», ια)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 ιβ)την 
υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης ό-
μοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου, πλην των Δημοτικών Συμβούλων 
κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Παναγιώτη Μάρκου, 
Γραμματέα, 3)Χρήστου Γούτου, 4)Γεωργίου Γιοβά, 5)Περικλή Παπα-
γιαννακόπουλου, 6)Δημητρίου Μπούνια, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 
8)Βασιλείου Τομαρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 14)Παναγιώτας Γκρέμου-
Γούσα, 15)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 16)Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλου, 17)Γεωργίου Κουβαρά και 18)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι 
καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με έντεκα (11) θετικές και δέκα ο-
κτώ (18) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την απόρριψη της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέ-

σματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, πρώτου (1ου) 
τριμήνου οικονομικού έτους 2021, όπως αυτή εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. 
394/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 148

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
δεύτερο (2ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 
Δήμου Αιγιαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 
2021».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το 
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.140/2021 α-
πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και διαβάζει το αποφασι-
στικό μέρος της υπ’ αριθ.420/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλε-

σης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το δεύτερο (2ο) τρί-
μηνο έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 
1 εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-
2010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν αντικατα-
σταθεί και ισχύουν, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 
αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής α-
πόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου 
τριμήνου του έτους 2021.
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 
2ου τριμήνου του έτους 2021.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
2021».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)το 
αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.420/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-
9ΜΖ) απόφασή του, περί έγκρισης του προϋπολογισμού και του πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αι-
γιαλείας οικονομικού έτους 2021, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/23.06. 
2021 (ΑΔΑ: 6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) όμοια, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ε-
λέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/ 
τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών», με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 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 είχε συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/ 
2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις», ε)την υπ’ αριθ.οικ.40038/09.09.2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών», στ)το άρθρο 
72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» και το άρθρο 65 του ιδίου Νόμου, 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 Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής 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», ζ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018), η)την υπ’ αριθ. 27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότη-
τας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώ-
πων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέ-
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τρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», θ)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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ι)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», ια)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 ιβ)την 
υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης ό-
μοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου, πλην των Δημοτικών Συμβούλων 
κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Παναγιώτη Μάρκου, 
Γραμματέα, 3)Χρήστου Γούτου, 4)Γεωργίου Γιοβά, 5)Περικλή Παπα-
γιαννακόπουλου, 6)Δημητρίου Μπούνια, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 
8)Βασιλείου Τομαρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 14)Παναγιώτας Γκρέμου-
Γούσα, 15)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 16)Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλου, 17)Γεωργίου Κουβαρά και 18)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι 
καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με έντεκα (11) θετικές και δέκα ο-
κτώ (18) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την απόρριψη της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέ-

σματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, δευτέρου (2ου) 
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τριμήνου οικονομικού έτους 2021, όπως αυτή εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. 
420/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 149

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αγωγή της Α.Ε. 

ΠΕΡΜΕ κατά Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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-
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ριορισμό 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού σε αγωγή της Α.Ε. ΠΕΡΜΕ κατά Δήμου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.431/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, για τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό και την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς του 
Δήμου Αιγιαλείας με την εταιρεία «ΠΕΡΜΕ Α.Ε.» σε σχέση με την κα-
τατεθειμένη στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, από 25-06-2021 αγωγή α-
ποζημίωσης, με την οποία ζητά το ποσό των 205.151,48 €, που αφορά 
παρασχεθείσες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταφορά απορριμμά-
των ΑΣΑ προς την ΔΙΑΔΥΜΑ με απευθείας ανάθεση για το χρονικό διά-
στημα από 22-06-2020 έως 04-11-2021.

Από τα έγγραφα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και από την γνωμοδό-
τηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου μας, επιβεβαιώνεται η παροχή των 
υπηρεσιών, και το γεγονός ότι η ενάγουσα εταιρεία εκτέλεσε στο σύνολό 
τους τις αναφερόμενες στην αγωγή υπηρεσίες και εξηγείται ο λόγος για 
τον οποίο δεν έγινε η πληρωμή. Ως εκ τούτου η υπό κρίση αγωγή πιθανο-
λογείται ότι θα ευδοκιμήσει, αφού συντρέχουν οι νομικοί και πραγματι-
κοί λόγοι που συνηγορούν προς τούτο. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον 
του Δήμου Αιγιαλείας να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση εξωδικαστικού 
συμβιβασμού, καθόσον θα αποφευχθεί η καταβολή εκ μέρους του Δήμου 
των τόκων που αντιστοιχούν σε ποσό 205.151,48 € συμπεριλαμβανομέ-
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νου του ΦΠΑ, με τη σημείωση να παραιτηθούν οι ενάγοντες απ’ όλο το 
ποσό των τόκων καθώς και από τα δικαστικά έξοδα».

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.431/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγια-
λείας, περί έγκρισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού και συμβιβαστικής 
επίλυσης διαφοράς του Δήμου Αιγιαλείας με την εταιρεία «ΠΕΡΜΕ 
Α.Ε.», β)την από 25.06.2021 αγωγή αποζημίωσης της εν λόγω εταιρείας, 
η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, γ)τη 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου 
Μπέσκου, δ)την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11. 
04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», ε)την 
περ.ιβ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από 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, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για 
την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», στ)το άρθρο 65 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής 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», ζ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018), η)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότη-
τας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώ-
πων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέ-
τρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», θ)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-
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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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ι)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», ια)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 ιβ)την 
υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης ό-
μοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου, πλην των Δημοτικών Συμβούλων 
κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Παναγιώτη Μάρκου, 
Γραμματέα, 3)Χρήστου Γούτου, 4)Γεωργίου Γιοβά, 5)Περικλή Παπα-
γιαννακόπουλου, 6)Δημητρίου Μπούνια, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 
8)Βασιλείου Τομαρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 14)Παναγιώτας Γκρέμου-
Γούσα, 15)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 16)Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλου, 17)Γεωργίου Κουβαρά και 18)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι 
καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με έντεκα (11) θετικές και δέκα ο-
κτώ (18) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την απόρριψη του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της συμβιβα-

στικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου Αιγιαλείας με την εταιρεία 
«ΠΕΡΜΕ Α.Ε.» σε σχέση με την κατατεθειμένη στο Διοικητικό Εφετείο 
Πατρών, από 25.06.2021 αγωγή αποζημίωσης, με την οποία ζητά το πο-
σό των 205.151,48 €, που αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες που σχετίζο-
νται με τη μεταφορά απορριμμάτων ΑΣΑ προς την ΔΙΑΔΥΜΑ με απευ-
θείας ανάθεση για το χρονικό διάστημα από 22.06.2020 έως 04.11.2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 150

ΘΕΜΑ:
«Ανάθεση στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου 

Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ) της εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού 
Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, 
συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
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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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Ανάθεση στον Φορέα Σωρευτικής Εκπρο-
σώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) της εκπροσώπη-
σης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην α-
γορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και δια-
βάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγια-
λείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο Δήμος Αιγιαλείας, κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α εγκατεστημένης ισχύος 2,724 MW 
(ΜΥΗΣ Τσιβλού), μετά το πέρας της πρώτης 20ετίας λειτουργίας του τον 
Μάϊο του 2019 και τη λήξη της από 22.12.14 σύμβασης πώλησης ηλεκ-
τρικής ενέργειας που διατηρούσε με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), προκειμένου να αποζημιώνεται εφεξής για 
την πωλούμενη ενέργεια έχει υποχρέωση, βάσει της παρ.19, του άρθ.3 
του ν.4414/16, συμμετοχής στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθ.12Α του ν.4414/16 (ΦΕΚ Α 193/ 
03.12.19), μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Αγορά είτε απευθείας ως Συμ-
μετέχων, είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), είτε 
μέσω του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. σε περίπτωση που αδυνατεί να λάβει υπηρεσίες 
Φο.Σ.Ε. Μεταβατικά, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι Αγορές Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας του Ν.4425/16 και να διαμορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας 
των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ο ΜΥΗΣ Τσιβλού εκπροσωπή-
θηκε βάσει της υπ’ αριθμ.553/2019 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας από 
τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ με τους όρους και προϋποθέσεις της από 30.10.19 με 
αρ.66 σχετικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Αιγιαλείας με τον 
ΔΑΠΕΕΠ, υπό την ιδιότητά του ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Τελευταίου Καταφυγίου. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 εδάφιο α΄ της 
ως άνω σύμβασης «με τη θέση σε λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Ν.4425/16, η παρούσα παύει να ισχύει».

Επειδή οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ν.4425/16 τέθηκαν 
ήδη σε λειτουργία από την 1-11-2020 και επειδή από της ημ/νίας αυτής 
μέχρι και σήμερα ο ΜΥΗΣ Τσιβλού συνεχίζει να εκπροσωπείται από τον 
ΔΑΠΕΕΠ χωρίς όμως να καλύπτεται από σχετική σύμβαση, θα πρέπει ο 
Δήμος να προβεί στην υπογραφή νέας σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ, με α-
ναδρομική ισχύ από 1-11-2020 και έως την ανάθεση εκπροσώπησής του 
σε κατάλληλο Φο.Σ.Ε, όπως έχει εισηγηθεί η Υπηρεσία μας στην από 24-
5-2021 με αρ.πρωτ.17309 εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει:
• Την με αναδρομική ισχύ από 1-11-2020 ανάθεση της εκπροσώ-

πησης του Δήμου Αιγιαλείας ως κατόχου του Υδροηλεκτρικού Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά η-
λεκτρικής ενέργειας στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ» με 
την ιδιότητά της ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κα-
ταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

• Σκοπός της ανάθεσης είναι η μεταβίβαση στον παραπάνω φορέα 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΜΥΗΣ Τσιβλού αναφορικά 
με τη συμμετοχή, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση
των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Καλογερόπουλου Δημή-
τριου όπως υπογράψει κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Δή-
μου Αιγιαλείας ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε αιτήσεις, συμβάσεις 
κ.λπ. έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπροσώπηση του Δή-
μου από τον παραπάνω Φορέα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Λεωνίδα Καράμπελα, β)την υπ’ αριθ.553/2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΨΩ6Χ-Ι8Λ) 
απόφασή του, γ)την από 30.10.2019 σχετικής σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Αιγιαλείας με τον ΔΑΠΕΕΠ, δ)την υποχρέωση συμμετοχής του Δήμου 
Αιγιαλείας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να αποζη-
μιώνεται εφεξής για την πωλούμενη ενέργεια, σύμφωνα με την παρ.19 
του άρθρου 3 του Ν.4414/2016 (Φ.Ε.Κ.149/τ.Α/09.08.2016), ε)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 αντιμετώπι-
σης 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 αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης 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 περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού 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 διατάξεις», στ)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», ζ)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», η)την υπ’ αριθ.643/69472/24. 
09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και θ)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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
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μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την με αναδρομική ισχύ από 01.11.2020 ανάθεση της εκπροσώ-

πησης του Δήμου Αιγιαλείας ως κατόχου του Υδροηλεκτρικού Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά η-
λεκτρικής ενέργειας, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗ-
ΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.», με την ιδιότητά της ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευ-
ταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

Σκοπός της ανάθεσης είναι η μεταβίβαση στον ανωτέρω φορέα 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΜΥΗΣ Τσιβλού αναφορικά 
με τη συμμετοχή, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση
των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Κα-
λογερόπουλου του Κωνσταντίνου, όπως υπογράψει για λογαριασμό του 
Δήμου Αιγιαλείας ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, αιτήσεις, συμβάσεις 
κ.λπ. έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπροσώπηση του Δή-
μου από τον παραπάνω Φορέα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 151

ΘΕΜΑ:
«Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) της 
εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ 

Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων 

με τον φορέα».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
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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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώ-
πησης (Φο.Σ.Ε.) της εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού 
Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξου-
σιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων 
κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αι-
γιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο Δήμος Αιγιαλείας, κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α εγκατεστημένης ισχύος 2,724 MW 
(ΜΥΗΣ Τσιβλού), μετά το πέρας της πρώτης 20ετίας λειτουργίας του τον 
Μάϊο του 2019 και τη λήξη της από 22.12.14 σύμβασης πώλησης ηλεκ-
τρικής ενέργειας που διατηρούσε με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), προκειμένου να αποζημιώνεται εφεξής για 
την πωλούμενη ενέργεια έχει υποχρέωση, βάσει της παρ.19, του άρθ.3 
του ν.4414/16, συμμετοχής στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθ.12Α του ν.4414/16 (ΦΕΚ Α 193/ 
03.12.19), μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Αγορά είτε απευθείας ως Συμ-
μετέχων, είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), είτε 
μέσω του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. σε περίπτωση που αδυνατεί να λάβει υπηρεσίες 
Φο.Σ.Ε. Μεταβατικά, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι Αγορές Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας του Ν.4425/16 και να διαμορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας 
των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ο ΜΥΗΣ Τσιβλού εκπροσωπή-
θηκε βάσει της υπ’ αριθμ.553/2019 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας από 
τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ με τους όρους και προϋποθέσεις της από 30.10.19 σχε-
τικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Αιγιαλείας με τον ΔΑΠΕΕΠ, υπό 
την ιδιότητά του ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κα-
ταφυγίου. Η παρατεταμένη όμως παραμονή σε καθεστώς εκπροσώπησης 
από τον ΦοΣ.Ε.Τε.Κ. επιφέρει σύμφωνα με την παρ.2 του άρθ.8 της υπ’ 
αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1020/27.03.19) πρόστιμο ύψους 3% επί 
της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ), δηλ. της μηνιαίας τιμής πώλησης η-
λεκτρικής ενέργειας. Συνυπολογιζομένης και της χρέωσης εκπροσώπη-
σης αυτής καθ’ αυτής που επιβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ (2% επί της μηνιαίας 
ΕΤΑ), η συνολική χρέωση ανέρχεται σε 5% επί της ΕΤΑ, δηλ. για ΕΤΑ 
της τάξης των 50 €/MWh όπως ισχύει κατά μέσο ετήσιο όρο σήμερα, α-
νέρχεται σε επιβάρυνση περίπου 2,5 €/ΜWh.

Αντ’ αυτού, παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης μέσω Φο.Σ.Ε. 
με σημαντικά μικρότερη χρέωση όπως προκύπτει από προσφορές που έ-
χουμε συγκεντρώσει, η πλέον συμφέρουσα των οποίων είναι εκείνη της 
εταιρείας Optimus Energy (συνημμένα Φύλλο Βασικών Όρων Συνεργα-
σίας). Η χρέωση στην περίπτωση επιλογής της Optimus Energy ως 
Φο.Σ.Ε. για την εκπροσώπηση του ΜΥΗΣ Τσιβλού για την περίοδο μέ-
χρι την επιβολή όλων των χρεώσεων που επιβάλλονται στους παραγω-
γούς ΑΠΕ βάσει του Target Model της Ε.Ε., ανέρχεται σε 0,35 €/MWh 
πλέον 0,10 €/MWh κατά μέγιστο για λοιπές χρεώσεις (Ελληνικού Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, ΑΔΜΗΕ για 
τη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης).

Με τον φορέα τον οποίο θα επιλέξουμε θα συναφθεί Σύμβαση, 
σχέδιο της οποίας υποβάλλεται συνημμένα, έτσι ώστε να μπορεί να εκ-
προσωπεί τον ΜΥΗΣ Τσιβλού σε όλες τις επιμέρους Αγορές Χονδρε-
μπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αυτόν θα γίνει μεταβίβαση 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΜΥΗΣ Τσιβλού αναφορικά 
με την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση των συναλλα-
γών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αυτός θα διενεργεί εφεξής τις 
πληρωμές προς τον Δήμο μας, σε εβδομαδιαία βάση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει:
• Την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου Αιγιαλείας ως κατό-

χου του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τσι-
βλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΕ OPTI-
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MUS ENERGY με την ιδιότητά της ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπη-
σης.

• Σκοπός της ανάθεσης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών 
Φο.Σ.Ε. περιλαμβανομένης της μεταβίβασης στον παραπάνω φορέα των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΜΥΗΣ Τσιβλού αναφορικά με 
τη συμμετοχή, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση 
των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Καλογερόπουλου Δημήτριου 
όπως υπογράψει κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Δήμου Αι-
γιαλείας ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε αιτήσεις, συμβάσεις κ.λπ. 
έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπροσώπηση του Δήμου α-
πό τον παραπάνω Φορέα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Λεωνίδα Καράμπελα, β)την υπ’ αριθ.553/2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΨΩ6Χ-Ι8Λ) 
απόφασή του, γ)την από 30.10.2019 σχετικής σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Αιγιαλείας με τον ΔΑΠΕΕΠ, δ)την υποχρέωση συμμετοχής του Δήμου 
Αιγιαλείας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να αποζη-
μιώνεται εφεξής για την πωλούμενη ενέργεια, σύμφωνα με την παρ.19 
του άρθρου 3 του Ν.4414/2016 (Φ.Ε.Κ.149/τ.Α/09.08.2016), ε)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 αντιμετώπι-
σης 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 αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης 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 περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού 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 διατάξεις», στ)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», ζ)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», η)την υπ’ αριθ.643/69472/24. 
09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λει-
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τουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και θ)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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας και 3)Μαρία Ιατροπούλου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου Αιγιαλείας ως κατό-

χου του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τσι-
βλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΕ OPTI-
MUS ENERGY με την ιδιότητά της ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπη-
σης.

Σκοπός της ανάθεσης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών 
Φο.Σ.Ε. περιλαμβανομένης της μεταβίβασης στον παραπάνω φορέα των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΜΥΗΣ Τσιβλού αναφορικά με 
τη συμμετοχή, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση 
των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Κα-
λογερόπουλου του Κωνσταντίνου, όπως υπογράψει για λογαριασμό του 
Δήμου Αιγιαλείας ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, αιτήσεις, συμβάσεις 
κ.λπ. έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπροσώπηση του Δή-
μου από τον παραπάνω Φορέα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 152

ΘΕΜΑ:
«Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης εσόδων από 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΥΗΣ Τσιβλού».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
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«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού κα-
τάθεσης εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΥΗΣ Τσι-
βλού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Με το αριθ.15668/13-05-2021 έγγραφο του ο Διευθυντής  Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και μετά την ενημέρωση εκ μέρους του αναδόχου του 
ΜΥΗΣ Τσιβλού για την αναγκαία αλλαγή εκπροσώπησης του Δήμου 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικό ΦΟΣΕ (Φορέας Σω-
ρευτικής  Εκπροσώπησης),  εκφράζει την αναγκαιότητα για το  άνοιγμα 
διακριτού τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης των εσόδων από την πώ-
ληση της ηλεκτρικής ενέργειας του προαναφερόμενου υδροηλεκτρικού 
σταθμού, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των σχετικών πιστώ-
σεων (κατ’ ελάχιστο εβδομαδιαίως). Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει πλή-
ρης έλεγχος των ποσών που κατατίθενται και θα γίνεται άμεσα η διαχεί-
ριση χωρίς να εμπλέκονται άλλου είδους έσοδα.

Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06. 
2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το αριθ.15668/13-05-2021 έγγραφο της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

Να αποφασίσει:
1. Να εγκρίνει το άνοιγμα διακριτού τραπεζικού λογαριασμού 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με τα εξής στοιχεία:
Δικαιούχος: Δήμος Αιγιαλείας
Ειδικός σκοπός ανοίγματος λογαριασμού: Κατάθεση των εσόδων 

από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας του υδροηλεκτρικού σταθμού 
ΜΥΗΣ Τσιβλού.

2. Να ορίσει την υπάλληλο του Δήμου μας κα Σαββοπούλου Θεο-
δοσία του Σωτηρίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Ταμείου και Ταμία του Δήμου Αιγιαλείας, με αναπληρώτρια την κα 
Σπυροπούλου Ελευθερία του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, αναπλη-
ρώτρια Ταμία, ως υπεύθυνες διαχείρισης του παραπάνω λογαριασμού.

3. Να εξουσιοδοτήσει την  Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου 
και Ταμία του Δήμου Αιγιαλείας κα Σαββοπούλου Θεοδοσία κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού, να παρακολουθεί την διαχείριση του παραπάνω λογαρια-
σμού μέσω της υπηρεσίας WebBanking με τους κωδικούς πρόσβασης 
που διαθέτει ως ταμίας του Δήμου Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, β)την ανάγκη δημιουργίας διακριτού τραπεζι-
κού λογαριασμού κατάθεσης των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας του ΜΥΗΣ Τσιβλού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
παρακολούθηση των σχετικών πιστώσεων, γ)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 αρ-
νητικών 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 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-
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ξεις», δ)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 δή-
μων», ε)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 διάδο-
σης της πανδημίας», στ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και ζ)το άρθρο 65 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19. 
07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής  Βελ-
τίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό-
γραμμα «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», ενώ 
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 
3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Εγκρίνει το άνοιγμα διακριτού τραπεζικού λογαριασμού στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με τα εξής στοιχεία:
Δικαιούχος: Δήμος Αιγιαλείας.
Ειδικός σκοπός ανοίγματος λογαριασμού: Κατάθεση των εσόδων 

από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας του υδροηλεκτρικού σταθμού 
ΜΥΗΣ Τσιβλού.

2)Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου Αιγιαλείας κα Θεοδοσία Σαβ-
βοπούλου του Σωτηρίου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ταμείου και Ταμία του Δήμου Αιγιαλείας, με αναπληρώτρια 
την κα Ελευθερία Σπυροπούλου του Γεωργίου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, 
αναπληρώτρια Ταμία, ως υπεύθυνες διαχείρισης του ανωτέρω λογαρια-
σμού.

3)Εξουσιοδοτεί την  Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Τα-
μία του Δήμου Αιγιαλείας κα Θεοδοσία Σαββοπούλου του Σωτηρίου 
κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, να παρακολουθεί την διαχείριση του παραπά-
νω λογαριασμού μέσω της υπηρεσίας WebBanking με τους κωδικούς 
πρόσβασης που διαθέτει ως ταμίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 153

ΘΕΜΑ:
«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.174/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ανάληψης υποχρεώσεων καταβολής 

των οφειλών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «Αίγειρος».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.174/2017 α-
πόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ανάληψης υπο-
χρεώσεων καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας 
«Αίγειρος».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και δια-
βάζει εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αι-
γιαλείας κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.4575/ 
2018 (ΦΕΚ Α΄192/14-11-2018) οι οφειλές της υπό εκκαθάρισης επιχεί-
ρησης προς το Δημόσιο αναλαμβάνει ο οικείος ΟΤΑ με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του και οι οποίες πρέπει να είναι βεβαιωμένες, 
ληξιπρόθεσμες ή μη κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης. Οφειλές  
που τυχόν βεβαιωθούν μετά την έκδοση ήδη ληφθείσας απόφασης, ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο αυτές ανάγονται, μπορούν να αναλη-
φθούν με έκδοση νέας, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στο νόμο ότι η έκ-
δοση απόφασης περί ανάληψης οφειλών γίνεται άπαξ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την αρ.174/10-5-2017 είχε 
εγκρίνει την έκθεση λήξης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης «Αί-
γειρος», την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη καθώς και την 
υποχρεωτική εξόφληση από τον Δήμο Αιγιαλείας των οφειλών της εν λό-
γω λυθείσης επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ και τους 
εργαζομένους.
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Για την εφαρμογή όμως των άνω διατάξεων παρακαλούμε για την 
επικαιροποίηση της υπ’ αρ.174/10.5.2017 Απόφασης Δ.Σ Αιγιαλείας κα-
θώς για την εφαρμογή των νέων διατάξεων η ημερομηνία έκδοσης της α-
πόφασης του Δ.Σ. περί ανάληψης της υποχρέωσης καταβολής των οφει-
λών της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης «Αίγειρος» δεν μπορεί να είναι 
προγενέστερη της 31.7.2017».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, β)την υπ’ αριθ.174/2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΓΩ6Χ-
2Β6) απόφασή του, περί έγκρισης της έκθεσης λήξης της εκκαθάρισης 
της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «ΑΙΓΕΙΡΟΣ», υποχρεωτικής εξόφλη-
σης των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ι.Κ.Α. και τους εργαζο-
μένους, καθώς και μη ανάληψης των υποχρεώσεων προς τρίτους, γ)την 
ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω απόφασης, καθώς, προς εφαρμογή 
των νέων διατάξεων, η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δεν μπορεί να 
είναι προγενέστερη της 31.07.2017, δ)τα άρθρα 16 και 17 του Ν.4575/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.192/τ.Α/14.11.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέ-
σεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των 
κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δι-
καιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4. 
2014) και άλλες διατάξεις», ε)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», 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 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 συλλογικών οργάνων των δήμων», ζ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
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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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας» και θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρα-
τίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής  Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ε-
νιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτη-
ση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος 
Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.174/10.50.2017 (ΑΔΑ: 

7Ξ3ΓΩ6Χ-2Β6) απόφασής του, η οποία είχε ως ακολούθως:
1)Την έγκριση:
α)της έκθεσης λήξης της εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επι-

χείρησης «ΑΙΓΕΙΡΟΣ», όπως αυτή κατατέθηκε στον Δήμο Αιγιαλείας α-
πό την εκκαθαριστή κα Κωνσταντίνα Γ. Γιαννοπούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ 
36881 της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (ΣΟΛ. Α.Ε.) και 
η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα  απόφαση αποτελώντας αναπόσπα-
στο μέρος αυτής και

β)την απαλλαγή της παραπάνω εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.25027/09.04.1984 
(Φ.Ε.Κ.244/τ.Β/19.04.1984) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

2)Την υποχρεωτική εξόφληση από τον Δήμο Αιγιαλείας των οφει-
λών της εν λόγω λυθείσης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «ΑΙΓΕΙΡΟΣ» 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ι.Κ.Α. και τους εργαζομένους (σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, που συμπλη-
ρώθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4170/2013).

3)Τη μη ανάληψη από τον Δήμο Αιγιαλείας των υποχρεώσεων 
προς τρίτους της λυθείσης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυ-
μία «ΑΙΓΕΙΡΟΣ», όπως αυτές προκύπτουν από την έκθεση της εκκαθαρι-
στή Κωνσταντίνας Γ. Γιαννοπούλου ΑΜ. ΣΟΕΛ 36881.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 154

ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, 

προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Δια-
κοπτού Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος 
στάθμευσης οχημάτων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
δίνει τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων κα Μαρία Γιδά, η οποία θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.106/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως εξής:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την αναγκαιό-

τητα εξεύρεσης και μίσθωσης κατάλληλου χώρου, προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης στην Κοινότητα Διακοπτού του Δή-
μου Αιγιαλείας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών και 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες».

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.106/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.2/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότη-
τας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, περί θετικής γνωμοδότησης για τη μί-
σθωση κατάλληλου ακινήτου στην εν λόγω Κοινότητα με σκοπό να χρη-
σιμεύσει για χώρος στάθμευσης οχημάτων, γ)την ανάγκη μίσθωσης ακι-
νήτου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλη-
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μα ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, δ)το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των», ε)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Πε-
ρί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων», στ)την περ.ε της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018), ζ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότη-
τας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώ-
πων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέ-
τρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα 
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», η)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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», θ)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», ι)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», ια)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 πανδημίας» 
και ιβ)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 
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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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπού-
νιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Κοινότητα Διακοπτού Δή-

μου Αιγιαλείας και σε κεντρικό σημείο, προκειμένου να χρησιμεύσει ως 
χώρος στάθμευσης οχημάτων, με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημο-
πρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30. 
03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 155

ΘΕΜΑ:
«Λύση ή μη του συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα 
«Χρυσάμπελα», της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου 

Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Λύση ή μη του συμφωνητικού εκμίσθωσης 
του δημοτικού ξενώνα «Χρυσάμπελα», της Δημοτικής Κοινότητας Α-
μπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αιγιαλείας κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Σας γνωρίζουμε ότι:
1.- Στις 29/1/2013 υπογράφηκε σύμβαση μίσθωσης με Α.Π.3253, 

μεταξύ του Δήμου μας (εκμισθωτής) και της κα ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ ΦΑ-
ΣΟΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (μισθώτριας) με ΑΦΜ.: 052914041, για τον ξε-
νώνα των ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΩΝ (μίσθιο), διάρκειας 12 ετών με δικαίωμα 
παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, με ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα α-
νερχόμενο στο ποσό των 1.500,00 €, προσαυξημένο δε μετά το δεύτερο 
έτος κατά τον δείκτη τιμών καταναλωτή κατά δύο (2) μονάδες ετησίως.

2.- Η μισθώτρια κατέθεσε στο Δήμο τις ακόλουθες αιτήσεις:
α)την με Α.Π.13193/21-4-2021 η οποία διαβιβάστηκε στη Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών,
β)την με Α.Π.13194/21-4-2021 οποία διαβιβάστηκε στη Νομική 

Υπηρεσία και
γ)την με Α.Π.27175/6-11-2019 η οποία διαβιβάστηκε στη Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου μας, αιτούμενη τη συναινετική λύση της ως άνω μι-
σθώσεως για σοβαρούς ιατρικούς λόγους σχετικά με την υγεία της σύμ-
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φωνα με επιστολή που έχει ήδη καταθέσει στη Δημοτική Ενότητα Αιγεί-
ρας (αίτηση με Α.Π.27175/6-11-2019 μετά τριών ιατρικών γνωματεύ-
σεων), δεδομένων και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από 
την πανδημία  Covid-19 ως προς την λειτουργία του εν λόγω μισθίου τα 
τελευταία δύο χρόνια.

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν τα όσα εκθέτει η Νομική Υπηρεσία 
του Δήμου μας (η από 26-7-2021 ηλεκτρονική  επιστολή του δικηγόρου 
κου Παναγιώτη Κουρή για το εν λόγω θέμα) καθώς και το με αριθ.πρωτ. 
3/30-09-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Αμπελοκήπων κου 
Κωνσταντίνου Μουστερή, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Ξενώνας Χρυσα-
μπέλων δεν λειτουργεί από 1/5/2019 και εξακολουθεί να μην λειτουργεί 
μέχρι και σήμερα.

Εισηγούμαι:
Για τους ως άνω λόγους ανωτέρας βίας
Α)Τη λύση της σύμβασης μισθώσεως από 1/5/2019, ημερομηνία 

διακοπής λειτουργίας της (σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.3/30-9-2021 
έγγραφο του Προέδρου Κοινότητας Αμπελοκήπων), που υπεγράφη στις 
29/01/2013 με Α.Π.3253, μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της κας Φα-
σόη Γερασιμούλας του Γρηγορίου με Α.Φ.Μ.052914041 που αφορά την 
εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα «ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ» της Τοπικής Κοι-
νότητας Αμπελοκήπων διάρκειας δώδεκα (12) ετών, με έναρξη την 29/ 
01/2013 και λήξη την 28/01/2025.

Β)Την εφαρμογή της παραγράφου 3 του ιδιωτικού συμφωνητικού 
στην οποία αναφέρεται ότι: «Ρητά συμφωνείται ότι εάν ο μισθωτής απο-
χωρήσει από το μίσθιο προ της λήξεως του ως άνω συμφωνημένου χρό-
νου της μισθώσεως υποχρεούται σε άμεση ήτοι αμέσως με την αποχώρη-
σή του, αποζημίωση του εκμισθωτή, ισούμενη τουλάχιστον με τα συμ-
φωνημένα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης».

Γ)Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος ώστε να υπογράψει το σχετι-
κό έγγραφο της συναινετικής λύσεως της μίσθωσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετι-
κά».

Κατόπιν, πήρε τον λόγο η Αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης 
και Οικονομικών κα Μαρία Σταυροπούλου, η οποία θέτει υπόψη του Σώ-
ματος την από 26.07.2021 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου 
Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Κουρή, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα τύχει εφαρμογής ο σχετικός 
όρος του συμφωνητικού περί καταβολής όλων των μισθωμάτων εκ μέ-
ρους της μισθώτριας μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθω-
σης, αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς της ότι συντρέχουν λόγοι υγείας στο 
πρόσωπό της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μίσθιο παραμένει κλει-
στό επί σειρά ετών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
κ. Κωνσταντίνου Μανέτα, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.3253/29.01.2013 ιδιωτικό 
συμφωνητικό εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, ο οποίος βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας, γ)τις υπ’ αριθ. 
πρωτ.27175/06.11.2019, 13193/21.04.2021 και 13194/21.04.2021 αιτή-
σεις της μισθώτριας, με τις συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις, δ)το υπ’ 
αριθ.πρωτ.3/30.09.2021 έγγραφο του Προέδρου της ανωτέρω Κοινότη-
τας, ε)την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Παναγιώτη Κουρή, στ)τους λόγους υγείας που συντρέχουν στο πρόσωπο 
της μισθώτριας, καθώς και το γεγονός ότι ο εν λόγω ξενώνας παραμένει 
κλειστός επί χειρά ετών, ζ)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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», η)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», 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», 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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 
και ια)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-
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λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπού-
νιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Τη λύση του υπ’ αριθ.πρωτ.3253/29.01.2013 ιδιωτικού συμφω-

νητικού που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της κας 
Γερασιμούλας Φασόη του Γρηγορίου με Α.Φ.Μ.052914041 και αφορά 
την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα «Χρυσάμπελα», ο οποίος βρίσκε-
ται επί της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας, πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (28.01.2025).

2)Να μην τύχει εφαρμογής η παράγραφος 3 του ιδιωτικού συμφω-
νητικού για την άμεση καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της μισθώτριας 
προς τον εκμισθωτή Δήμο, ίσης με την αξία των συμφωνηθέντων μισθω-
μάτων που αναλογούν μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθω-
σης, καθόσον συντρέχουν λόγοι υγείας προς το πρόσωπο της μισθώτριας 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μίσθιο παραμένει κλειστό επί σειρά 
ετών.

3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερό-
πουλο του Κωνσταντίνου, για την υπογραφή του σχετικού εγγράφου της 
συναινετικής λύσεως της μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 156

ΘΕΜΑ:
«Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Διακοπτού και Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 

ΑΔΑ: 6ΝΦΧΩ6Χ ΕΦΝ-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων 
οδών των Δημοτικών Κοινοτήτων Διακοπτού και Ριζομύλου Δήμου 
Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπου-
λο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων, περιλαμβάνεται και η ο-
νομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η α-
ρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την 
περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06. 
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη 
στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή 
τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται νά αφορά και εις τους κατοίκους 
άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή 
μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων ζή-
τημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής διατη-
ρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας». (ΣτΕ ολ. 
1316/1979).

Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον 
να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώ-
στε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η απο-
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δοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυ-
νατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την επιτροπή που προβλέπε-
ται στο άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), η οποία 
όμως στον Δήμο μας δεν έχει συγκροτηθεί καθόσον δεν εκδηλώθηκε εν-
διαφέρον από τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας με 
αποτέλεσμα να μην συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των 
μελών της, ο οποίος μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018).

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή μετονομα-
σίας υφισταμένων, προτείνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να αφορά σε όλη την οδό και να αποφεύγεται η κατάτμησή της μέσω 
χρήσης πλέον της μίας ονομασίας, προκειμένου να μην προκαλείται σύγ-
χυση των πολιτών.

Επίσης συνιστάται για λόγους ομοιομορφίας και κυρίως χρηστικό-
τητας, η αρίθμηση των οδών να γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά α-
πό ανατολή προς δύση και από βορρά προς νότο, με τους ζυγούς αριθ-
μούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρόμου.

Εξάλλου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έγγραφό της προς το Υ-
πουργείο Εσωτερικών, εν όψει της επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτη-
ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, για τη διευκόλυνση και την πληρότη-
τα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι της Χώρας να προβούν το συ-
ντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών - πλατειών και στην αρίθ-
μηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων 
Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίους υπάρ-
χει έλλειψη (μερική ή ολική) των ανωτέρω στοιχείων».

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.6/8257/03. 
02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: 
«Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», κατόπιν ερω-
τημάτων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του, παρέχει ο-
δηγίες για την πληρέστερη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, 
όπως ισχύει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Της απόφασης 
προηγείται εισήγηση του Συμβουλίου Κοινότητας ή του Πρόεδρου Κοι-
νότητας.

Επιπλέον της εισήγησης του Συμβουλίου της Κοινότητας, όπου α-
παιτείται, συστατικό στοιχείο λήψης της τελικής απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου αποτελεί η σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία αποτε-
λείται από:

Α) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή 
τον προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης ως Πρόεδρο,

Β) Δύο εκπρόσωπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορί-
ζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της, και
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Γ) Δύο καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 
02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο 
χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με την 
έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί:
✓ στην περίπτωση της θετικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, 

είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέ-
χει από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής αι-
τιολογίας για την επιλογή, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το τρίμηνο.

✓ στην περίπτωση παροχής αρνητικής σύμφωνης γνώμης από την Ε-
πιτροπή, είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς 
την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η 
μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η αρνητι-
κή γνώμη της επιτροπής.
Εφόσον η σύμφωνη γνώμη ενσωματωθεί σε θετική ή αρνητική ε-

κτελεστή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί μη αυτοτελή, μη 
εκτελεστή πράξη.

Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους. Για παρά-
δειγμα, λόγο μετονομασίας θα μπορούσε να συνιστά η ύπαρξη οδού στον 
ίδιο Δήμο ή σε πολύ κοντινή απόσταση σε όμορο Δήμο, με το ίδιο όνομα, 
ή οδού με δυσπρόφερτο ή κατά κρίση ακατάλληλο όνομα, κ.τ.λ.

Συνεπώς, η επίκληση «εξαιρετικών λόγων» πρέπει να αιτιολογείται 
σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στο πρακτικό της απόφασης ή να προκύπτει 
από τα στοιχεία του φακέλου.

Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για αρμοδιότητα που πρέπει να εφαρ-
μόζεται με φειδώ, δεδομένων των επιπτώσεων που συνεπάγεται η αλλαγή 
ονομασίας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην προ-
σαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα μεγάλων οδών της Πρω-
τεύουσας, που παρά τις, από ετών, αποφάσεις μετονομασίας τους, εξακο-
λουθούν χάριν συνήθειας, να αναφέρονται από τους πολίτες με τις πα-
λαιές τους ονομασίες (π.χ. Πανεπιστημίου αντί Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Πειραιώς αντί Παναγή Τσαλδάρη, Πατησίων αντί 28ης Οκτωβρίου κ.λπ.) 
ή της πόλης του Αιγίου (π.χ. Περιμετρικής αντί Ιωάννη Βασιλειάδη).

Χρονικό διάστημα για την μετονομασία υφιστάμενης οδού, πλα-
τείας ή συνοικίας δεν υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι 
συναρτάται με τους λόγους επίκλησης της αναγκαιότητας για την με το-
νομασία.
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Η μετονομασία γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται 
για την ονομασία των οδών, πλατειών ή συνοικιών.

Συστατικό στοιχείο νόμιμης υπόστασης της απόφασης ονομασίας 
ή μετονομασίας οδού, πλατείας ή συνοικίας, αποτελεί η δημοσίευσής της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 97 του Δ.Κ.Κ.

Συνεπώς, για τη νόμιμη υπόστασή της, τρεις (3) μέρες μετά τη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να δημοσιευτεί στο δημοτι-
κό κατάστημα ο αριθμός απόφασης και το περιεχόμενό της (καίτοι αρκεί 
η περίληψη, προτείνεται η ανάρτηση του πλήρους περιεχομένου της από-
φασης, δεδομένης της σπουδαιότητας που συνεπάγεται η άσκηση της αρ-
μοδιότητας) και να συνταχθεί αποδεικτικό δημοσίευσης από τον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου. Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

H ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών «τελειώ-
νεται ήδη με ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου», η οποία, ως εκ της φύσεώς της, υπόκειται στον έλεγχο νομιμότη-
τας του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Προς διευκόλυνσή σας αλλά και για την ορθή και διεξοδικότερη ε-
νημέρωσή σας, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας εφαρμοζόμενης διαδι-
κασίας:

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1ο

Απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου με την οποία δια-
πιστώνεται η ανάγκη ονο-
μασίας ή μετονομασίας ο-
δού κ.λπ.

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Η εισαγωγή του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, από τον 
Πρόεδρο αυτού, οποτε-
δήποτε και με οποιαδήποτε 
αφορμή.

2ο

Αποστολή της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου στο Συμβούλιο Κοι-
νότητας ή στον Πρόεδρο 
Κοινότητας προκειμένου 
να εισηγηθεί την ονομασία 
ή μετονομασία

Συμβούλιο 
Κοινότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο τάσ-
σει προθεσμία εντός της ο-
ποίας το Συμβούλιο Κοινό-
τητας ή ο Πρόεδρος Κοινό-
τητας παρέχει την εισήγησή 
του. Εφόσον η τασσόμενη 
προθεσμία παρέλθει άπρα-
κτη, ακολουθείται η επόμενη 
ενέργεια.

3ο

Αποστολή της εισήγησης 
στην Επιτροπή του άρθρου 
8 του Ν.3463/2006 προκει-
μένου να γνωμοδοτήσει

Επιτροπή του 
άρθρου 8 του 
Ν.3463/2006

Προκειμένου να μην εκκρε-
μούν αιτήματα ονομασίας ή 
μετονομασίας οδών κ.λπ., 
προτείνεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής τουλάχιστον μία 
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φορά το μήνα, εφόσον φυσικά 
υφίστανται σχετικά αιτήματα.

4ο

Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επί της σύμ-
φωνης γνώμης της Επιτρο-
πής

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση καλείται υ-
ποχρεωτικά, με δικαίωμα 
ψήφου, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας στην περίπτωση που 
αφορά στην ονομασία ή με-
τονομασία δρόμων κ.λπ. της 
Κοινότητας αυτής (άρθρα 81 
& 82 του Ν.3852/ 2010).
Η πρόσκληση και συμμετοχή 
στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου μέσω παρο-
χής ψήφου του Προέδρου της 
Κοινότητας πραγματο-
ποιείται ασχέτως παροχής ει-
σήγησης από το Συμβούλιο 
της Κοινότητας ή τον Πρόε-
δρο Κοινότητας.

5ο Δημοσίευση και ανάρτηση 
της απόφασης

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 

Δήμου

Η δημοσίευση και ανάρτηση 
πραγματοποιείται αμμελητί 
από τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Δήμου.
Καίτοι η απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου είναι εκτε-
λεστή από τη δημοσίευσή της, 
προτείνεται η αναστολή 
εκτέλεσής της μέχρι την ά-
πρακτη πάροδο του χρονικού 
διαστήματος των δεκαπέντε 
ημερών σύμφωνα με το άρ. 
227 του Ν.3852/2010, εντός 
του οποίου μπορεί να ασκη-
θεί διοικητική προσφυγή.

6ο 
Πραγματοποίηση της υλι-
κής ενέργειας ονομασίας ή 
μετονομασίας της οδού 
κ.λπ.

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 
Δήμου κατά 
περίπτωση

Αναγκαία καθίσταται η ενη-
μέρωση δημοτών, υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων, για την ο-
νομασία ή μετονομασία οδού 
κ.λπ., μέσω της ιστοσελίδας 
του Δήμου καθώς και κάθε 
άλλου πρόσφορου μέσου ή 
τρόπου. Αυτονόητη είναι και 
η τοποθέτηση ή αλλαγή πινα-
κίδων πληροφορίας.

Κατόπιν αυτών και με αφορμή:
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1)Τις υπ’ αριθ.6, 7 & 8/2021 αποφάσεις Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις οποίες ζη-
τούν την ονομασία των κάτωθι ανωνύμων οδών αντίστοιχα:

α)της παραλιακής οδού, η οποία αρχίζει από το λιμανάκι και κατα-
λήγει στην κοίτη του Βουραϊκού ποταμού,

β)της οδού στη θέση «Τάβλες-Παγιανέικα» και
γ)της οδού στη θέση «Λαζούλια».
2)Την υπ’ αριθ.5/2021 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-

νότητας Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την οποία ζητούν την 
ονομασία ανωνύμου οδού, η οποία αρχίζει από την Π.Ε.Ο. και εκτείνεται 
νότια έως την οικία Δημητρίου Νικολόπουλου, καλείται το Δημοτικό 
Συμβούλιο να διαπιστώσει την ανάγκη ονομασίας των ανωτέρω ανωνύ-
μων οδών και να ορίσει προθεσμία είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας 
τα Συμβούλια των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων Διακοπτού και Ρι-
ζομύλου, θα εισηγηθούν σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν.3463/2006».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
β)τις υπ’ αριθ.6, 7 & 8/2021 αποφάσεις Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.5/2021 όμοια, Συμ-
βουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας, δ)την ανά-
γκη ονομασίας ανωνύμων οδών των εν λόγω Κοινοτήτων, ε)τις διατάξεις 
του άρθρου 8 και της περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των», στ)την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ονομασία ή μετονομασία οδών, 
πλατειών ή συνοικιών», ζ)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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», η)την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υ-
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πουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών 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», 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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 
και ια)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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπού-
νιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Διαπιστώνει την ανάγκη ονομασίας των κάτωθι ανωνύμων οδών:
1)Παραλιακής οδού της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού της 

Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία αρχίζει από το λιμανάκι και 
καταλήγει στην κοίτη του Βουραϊκού ποταμού, κατόπιν της υπ’ αριθ.7/ 
2021 απόφασης Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας.

2)Οδού στη θέση «Τάβλες-Παγιανέικα» της Δημοτικής Κοινότη-
τας Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν της υπ’ 
αριθ.8/2021 απόφασης Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας.

3)Οδού στη θέση «Λαζούλια» της Δημοτικής Κοινότητας Διακο-
πτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν της υπ’ αριθ.9/2021 
απόφασης Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας.

4)Οδού της Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου της Δ.Ε. Διακοπτού 
Δήμου Αιγιαλείας, η οποία αρχίζει από την Π.Ε.Ο. και εκτείνεται νότια 
έως την οικία Δημητρίου Νικολόπουλου, κατόπιν της υπ’ αριθ.5/2021 α-
πόφασης Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας και ορίζει ως προθεσμία 
το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας τα Συμ-
βούλια των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων Διακοπτού και Ριζομύλου, 
θα εισηγηθούν σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 
3463/2006.
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Εφόσον η ανωτέρω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, α-
κολουθείται η επόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: ΩΧΦΛΩ6Χ-ΝΥΓ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183c297cb6ed9b0312cf4e4 στις 09/11/21 07:57
1

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 157

ΘΕΜΑ:
«Επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του 

Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και 
πλατειών Ν. Αχαΐας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
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«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθα-
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλα-
τάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συ-
νοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερό-
πουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«1)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.201/2020 
(ΑΔΑ: 6ΓΥΜΩ6Χ-ΑΩΜ ) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει:

Α)Την ονομασία της ανωνύμου οδού, η οποία βρίσκεται στην Κοι-
νότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας,  από οικία Νικολουλόπουλου 
Ανδρέα έως και την οικία Σπηλιωτόπουλου Βασιλείου σε οδό «ΓΙΑΝΝΗ 
ΡΙΤΣΟΥ», καθώς και την αρίθμηση των κτιρίων, που έχουν πρόσοψη σ’ 
αυτή.

Β)Την ονομασία της ανωνύμου οδού, η οποία βρίσκεται στην Κοι-
νότητα Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας και είναι κάθετη της κεντρικής οδού 
από την Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών προς το Γυμνάσιο-Λύκειο Καμαρών 
και παραπλεύρως της οικίας Θωμά Παπανικολάου, σε οδό «ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ».
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Γ)Την ονομασία των ανωνύμων οδών, οι οποίες βρίσκονται στην 
Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας: α)της ανωνύμου οδού, που ε-
νώνει την οδό Νικ. Φερέκου με την οδό Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, 
σε οδό «ΑΙΓΛΗΣ» και β)της ανωνύμου οδού (στη θέση Ραλέϊκα-καθολι-
κιώτικα σπίτια), η οποία ενώνει την Π.Ε.Ο. με την οδό Κερνίτσης, σε οδό 
«ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ».

Την αρίθμηση των κτιρίων με πρόσοψη επί των οδών αυτών με αύ-
ξουσα αριθμητική σειρά από ανατολή προς δύση και από βορρά προς νό-
το, με τους ζυγούς αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρό-
μου, για την ασφαλή και καλύτερη επικοινωνία των πολιτών και των υ-
πηρεσιών στις συναλλαγές.

2)Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγια-
λείας με την υπ’ αριθ.62/2021 απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει 
την ονομασία των δύο οδών οι οποίες βρίσκονται στην παραλία της Κοι-
νότητας ως ακολούθως: α)της παραποτάμιας οδού (Κράθη), σε οδό «Α-
ΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ» και β)της οδού που βρίσκεται μεταξύ των δύο 
παράλληλων (παραποτάμια και Σποράδων) και η οποία ξεκινά από την ο-
δό Θεσσαλίας και καταλήγει στην οδό Μακεδονίας, σε «ΙΕΡΟΘΕΟΥ».

3)Το Συμβούλιο της Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας με 
την υπ’ αριθ.20/2019 απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει την 
ονομασία ανωνύμου οδού, η οποία είναι κάθετη προς την κεντρική 
παραλιακή, δυτικά του λιμανιού της Κοινότητας, σε οδό «ΠΕΥΚΩΝ».

4)Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας με 
την υπ’ αριθ.7/2020 απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει την ονομα-
σία ανωνύμου οδού που ξεκινά από την οδό Αχαιών και καταλήγει στην 
πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και την οδό Ανδρέου Λόντου, σε οδό «Α-
ΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ».

5)Το Συμβούλιο της Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας με την 
υπ’ αριθ.2/2019 απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει την ονομασία 
ανωνύμου οδού, η οποία καταλήγει σε αδιέξοδο, σε «ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΡ-
ΤΖΗ».

6)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.129/2020 
(ΑΔΑ: ΨΕΗΚΩ6Χ-ΡΧΣ) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει να ο-
νομαστεί η πλατεία της Κοινότητας Κούμαρη Δήμου Αιγιαλείας σε πλα-
τεία «Γρηγόρη Χρ. Σολωμού».

Κατόπιν αυτών η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/ 
2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών 
Ν. Αχαΐας, με το υπ’ αριθ.πρωτ.1/14.09.2021 έγγραφό της μας διαβίβασε 
το από 07.09.2021 σχετικό Πρακτικό, με το οποίο γνωματεύει θετικά επί 
όλων των ανωτέρω αποφάσεων.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων, περιλαμβάνεται και η ονο-
μασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η αρίθ-
μηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την περ. 
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14 της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06. 
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», διευκρινίζεται 
ότι, δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο 
χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με 
την έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από 
αυτόν που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Ειδικότερα, δεδομένης της θετικής γνώμης από την αρμόδια Επι-
τροπή, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, θα πρέπει είτε να εκδώσει πράξη 
σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέχει από την έκδοσή της υπό 
την προϋπόθεση παροχής ειδικής αιτιολογίας για την επιλογή, εντός ευ-
λόγου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.

Εφόσον η σύμφωνη γνώμη ενσωματωθεί σε θετική ή αρνητική ε-
κτελεστή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί μη αυτοτελή, μη 
εκτελεστή πράξη.

Συστατικό στοιχείο νόμιμης υπόστασης της απόφασης ονομασίας 
ή μετονομασίας οδού, πλατείας ή συνοικίας, αποτελεί η δημοσίευσής της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 97 του Δ.Κ.Κ.

Συνεπώς, για τη νόμιμη υπόστασή της, τρεις (3) μέρες μετά τη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να δημοσιευτεί στο δημοτι-
κό κατάστημα ο αριθμός απόφασης και το περιεχόμενό της (καίτοι αρκεί 
η περίληψη, προτείνεται η ανάρτηση του πλήρους περιεχομένου της από-
φασης, δεδομένης της σπουδαιότητας που συνεπάγεται η άσκηση της αρ-
μοδιότητας) και να συνταχθεί αποδεικτικό δημοσίευσης από τον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου. Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

H ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών «τελειώ-
νεται ήδη με ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου», η οποία, ως εκ της φύσεώς της, υπόκειται στον έλεγχο νομιμότη-
τας του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση δημοτών, υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κ.λπ., μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή τρό-
που. Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων πληροφο-
ρίας.

Συνεπώς, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει σχετική 
πράξη σύμφωνα με την θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, με 
την ονομασία των ανωνύμων οδών ως ακολούθως:
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1)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ξεκινά 
από την οικία Ανδρέα Νικολουλόπουλου και καταλήγει στην οικία Βασι-
λείου Σπηλιωτόπουλου, σε οδό «ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ», καθώς και την α-
ρίθμηση των κτιρίων, που έχουν πρόσοψη σ’ αυτή.

2)Την ονομασία της ανωνύμου παραποτάμιας οδού (Κράθη), που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αι-
γιαλείας, σε οδό «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ».

3)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμέ-
να μεταξύ των δύο παράλληλων οδών (παραποτάμια και Σποράδων) και 
η οποία ξεκινά από την οδό Θεσσαλίας και καταλήγει στην οδό Μακεδο-
νίας, σε «ΙΕΡΟΘΕΟΥ».

4)Την ονομασία της ανωνύμου οδού, που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Καμαρών της Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία είναι κάθετη 
της κεντρικής οδού από την Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών προς το Γυμνάσιο-
Λύκειο Καμαρών και παραπλεύρως της οικίας Θωμά Παπανικολάου, σε 
οδό «ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

5)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας και η οποία ενώνει 
την οδό Νικ. Φερέκου με την οδό Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, σε οδό 
«ΑΙΓΛΗΣ».

6)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, στη θέση Ραλέϊκα-
καθολικιώτικα σπίτια, η οποία ενώνει την Π.Ε.Ο. με την οδό Κερνίτσης, 
σε οδό «ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ».

Την αρίθμηση των κτιρίων με πρόσοψη επί των οδών αυτών με αύ-
ξουσα αριθμητική σειρά από ανατολή προς δύση και από βορρά προς νό-
το, με τους ζυγούς αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρό-
μου, για την ασφαλή και καλύτερη επικοινωνία των πολιτών και των υ-
πηρεσιών στις συναλλαγές.

7)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία είναι κάθε-
τη προς την κεντρική παραλιακή, δυτικά του λιμανιού της Κοινότητας, 
σε οδό «ΠΕΥΚΩΝ».

8)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ξεκινά 
από την οδό Αχαιών και καταλήγει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
και την οδό Ανδρέου Λόντου, σε οδό «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ».

9)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότη-
τα Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, η οποία καταλήγει σε α-
διέξοδο και οικία Βασιλικής Μπαλτά, σε «ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΡΤΖΗ».
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10)Την ονομασία της πλατείας που βρίσκεται στην Κοινότητα 
Κούμαρη της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σε πλατεία «ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΧΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
β)τις υπ’ αριθ.129/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΗΚΩ6Χ-ΡΧΣ) και 201/2020 (ΑΔΑ: 
6ΓΥΜΩ6Χ-ΑΩΜ ) αποφάσεις του, γ)τις υπ’ αριθ.62/2021 Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, 20/2019 Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Διακοπτού, 7/2020 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδοδάφνης και 2/2019 Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τεμένης Δή-
μου Αιγιαλείας, γ)το από 07.09.2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής 
του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοι-
κιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας, με το οποίο γνωματεύει θετικά επί 
των ανωτέρω αποφάσεων, δ)τις διατάξεις του άρθρου 8 και της περ.14 
της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε)την υπ’ αριθ.6/8257/ 
03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ε-
σωτερικών «Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», 
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 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) 
«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. «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», ζ)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», η)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», θ)την υπ’ αριθ.643/69472/24. 
09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και ι)το άρθρο 65 
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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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την ονομασία των κάτωθι ανωνύμων οδών του Δήμου Αιγιαλείας, 

κατόπιν θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 8 του 
Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και 
πλατειών Ν. Αχαΐας, σύμφωνα με το από 07.09.2021 Πρακτικό της, ως α-
κολούθως:

1)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, η ο-
ποία ξεκινά από την οικία Ανδρέα Νικολουλόπουλου και καταλήγει στην 
οικία Βασιλείου Σπηλιωτόπουλου, σε οδό «ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ», καθώς 
και την αρίθμηση των κτιρίων, που έχουν πρόσοψη σ’ αυτή.

2)Την ονομασία της ανωνύμου παραποτάμιας οδού (Κράθη), που 
βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας 
Δήμου Αιγιαλείας, σε οδό «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ».

3)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και συ-
γκεκριμένα μεταξύ των δύο παράλληλων οδών (παραποτάμια και Σπορά-
δων) και η οποία ξεκινά από την οδό Θεσσαλίας και καταλήγει στην οδό 
Μακεδονίας, σε «ΙΕΡΟΘΕΟΥ».

4)Την ονομασία της ανωνύμου οδού, που βρίσκεται στην Δημοτι-
κή Κοινότητα Καμαρών της Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία εί-
ναι κάθετη της κεντρικής οδού από την Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών προς το 
Γυμνάσιο-Λύκειο Καμαρών και παραπλεύρως της οικίας Θωμά Παπανι-
κολάου, σε οδό «ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

5)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας και η οποία 
ενώνει την οδό Νικ. Φερέκου με την οδό Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, 
σε οδό «ΑΙΓΛΗΣ».

6)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, στη θέση 
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Ραλέϊκα-καθολικιώτικα σπίτια, η οποία ενώνει την Π.Ε.Ο. με την οδό 
Κερνίτσης, σε οδό «ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ».

Την αρίθμηση των κτιρίων με πρόσοψη επί των οδών αυτών με αύ-
ξουσα αριθμητική σειρά από ανατολή προς δύση και από βορρά προς νό-
το, με τους ζυγούς αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρό-
μου, για την ασφαλή και καλύτερη επικοινωνία των πολιτών και των υ-
πηρεσιών στις συναλλαγές.

7)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία εί-
ναι κάθετη προς την κεντρική παραλιακή, δυτικά του λιμανιού της Κοι-
νότητας, σε οδό «ΠΕΥΚΩΝ».

8)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας, η ο-
ποία ξεκινά από την οδό Αχαιών και καταλήγει στην πλατεία Εθνικής Α-
ντιστάσεως και την οδό Ανδρέου Λόντου, σε οδό «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥ-
ΡΙΟΥ».

9)Την ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Δημοτική 
Κοινότητα Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, η οποία καταλή-
γει σε αδιέξοδο και οικία Βασιλικής Μπαλτά, σε «ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΡ-
ΤΖΗ».

10)Την ονομασία της πλατείας που βρίσκεται στην Δημοτική Κοι-
νότητα Κούμαρη της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σε πλατεία «ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ  ΧΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 158

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου επί της οδού Ελίκης 4 

της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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. 
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2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου 
επί της οδού Ελίκης 4 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αι-
γιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διά-
ταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.85/2021 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος 
της οποίας, έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να γίνουν οι ε-

νέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να κατεδαφιστεί το ετοιμόρροπο 
διώροφο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ελίκης 4 στην Κοινότητα Αι-
γίου του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο όπως φαίνεται και από τις συνημμέ-
νες φωτογραφίες, είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων 
πεζών και οχημάτων, από πιθανή κατάρρευσή του.

Επιπλέον η ύπαρξή του εκτός από τον κίνδυνο της κατάρρευσης, 
δημιουργεί πρόβλημα υποβαθμίζοντας και την αισθητική εικόνα της πε-
ριοχής, η οποία είναι πολυσύχναστη και ευρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
του Αιγίου».
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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.85/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγια-
λείας, β)την υπ’ αριθ.17/2021 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης κατεδάφισης 
του εν λόγω επικίνδυνου κτιρίου, γ)την ανάγκη κατεδάφισής του, αφενός 
μεν λόγω επικινδυνότητας και ασφάλειας των διερχομένων πεζών και ο-
χημάτων και αφετέρου λόγω αισθητικής, δ)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 συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού 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. «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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 διατάξεις», ε)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», στ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
ζ)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» και η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρα-
τίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ε-
νιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτη-
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ση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος 
Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση όλων των απαιτούμενων ενεργειών από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να κατεδαφιστεί το ετοι-
μόρροπο διώροφο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ελίκης 4 της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθόσον είναι επικίν-
δυνο για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων, από πιθα-
νή κατάρρευσή του.

Επιπλέον, η ύπαρξή του εκτός από τον κίνδυνο της κατάρρευσης, 
δημιουργεί πρόβλημα υποβαθμίζοντας και την αισθητική εικόνα της πε-
ριοχής, η οποία είναι πολυσύχναστη και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
του Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 159

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση επισκευής και αποκατάστασης της πλατείας της 
Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας, για την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της απρόσκοπτης 

κυκλοφορίας των πεζών».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
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«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση επισκευής και αποκατάστασης 
της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας, 
για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της απρόσκοπτης 
κυκλοφορίας των πεζών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.114/2021 απόφαση της Ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας, μεταξύ άλλων, έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

εργασιών επισκευής και αποκατάστασης στην πλατεία της Κοινότητας 
Βαλιμής της Δημ. Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, για την αποκα-
τάσταση της λειτουργικότητας και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των 
πεζών, με τις  κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση υπαρχουσών πλακών και του υπάρχοντος τσιμεντέ-
νιου αυλακιού.

- Δημιουργία φρεατίου επί του δρόμου για συλλογή όμβριων υδά-
των και άνοιγμα αυλακιού στο πλακόστρωτο για διοχέτευση όμβριων υ-
δάτων στον πλησίον υπάρχον φρεάτιο.
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- Ομαλοποίηση του υπάρχοντος χωμάτινου πρανούς της πλατείας 
μέχρι το τοιχίο της παιδικής χαράς, δυτικά και έως το διάδρομο προς εκ-
κλησία βόρεια.

- Δημιουργία ράμπας εισόδου πλάτους 2,50μ. στην ανατολική 
πλευρά για πρόσβαση στην πλατεία.

- Οριοθέτηση της πλατείας με τη δημιουργία μικρού ύψους πετρό-
χτιστης μάντρας γύρωθεν αυτής.

- Διαμόρφωση των σκαλοπατιών στην έξοδο προς κοινοτική οδό 
στη δυτική πλευρά.

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Εκπολιτι-
στικό Σύλλογο Βαλιμής «Ο Καυκαρής» και την Κοινότητα Βαλιμής, υπό 
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ύστερα από συνεννόηση».

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.114/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.16/23.06.2021 κοινή αίτηση του Προέδρου 
της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας και της Προέδρου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλιμής «Ο Καυκαρής», γ)το υπ’ αριθ.πρωτ. 
24963/08.07.2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνια-
κών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.30070/ 
04.08.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασί-
νου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, με τη συνημμένη Τεχνι-
κή Έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, ε)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 συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού 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. «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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 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 συλλογικών οργάνων των δήμων», ζ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
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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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας» και θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρα-
τίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ε-
νιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτη-
ση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος 
Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης της πλατείας 

που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας, για 
την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της απρόσκοπτης κυκλοφο-
ρίας των πεζών, με τις  κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση υπαρχουσών πλακών και του υπάρχοντος τσιμεντέ-
νιου αυλακιού.

- Δημιουργία φρεατίου επί του δρόμου για συλλογή όμβριων υδά-
των και άνοιγμα αυλακιού στο πλακόστρωτο για διοχέτευση όμβριων υ-
δάτων στον πλησίον υπάρχον φρεάτιο.

- Ομαλοποίηση του υπάρχοντος χωμάτινου πρανούς της πλατείας 
μέχρι το τοιχίο της παιδικής χαράς, δυτικά και έως το διάδρομο προς εκ-
κλησία βόρεια.

- Δημιουργία ράμπας εισόδου πλάτους 2,50μ. στην ανατολική 
πλευρά για πρόσβαση στην πλατεία.

- Οριοθέτηση της πλατείας με τη δημιουργία μικρού ύψους πετρό-
χτιστης μάντρας γύρωθεν αυτής.

- Διαμόρφωση των σκαλοπατιών στην έξοδο προς κοινοτική οδό 
στη δυτική πλευρά.

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Εκπολιτι-
στικό Σύλλογο Βαλιμής «Ο Καυκαρής» και την Δημοτική Κοινότητα Βα-
λιμής, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 160

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τοποθέτησης ή μη, εικονοστασίου, στην πλατεία 

Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τοποθέτησης ή μη, εικονοστα-
σίου, στην πλατεία Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δή-
μου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.111/2021 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απόρριψη 

του αιτήματος του κ. Εμμανουήλ Κανελλή περί τοποθέτησης ενός εικο-
νοστασίου στην πλατεία Δεξαμενής στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αι-
γιαλείας σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών και του Αυτ. Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας».

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.111/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας, β)την υπ’ αριθ.43/2021 όμοια του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.15479/15.05. 
2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιρια-
κών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.3867/08.02.2021 
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έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτι-
κής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, ε)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», 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 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 συλλογικών οργάνων των δήμων», ζ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας» και θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρα-
τίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ε-
νιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτη-
ση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος 
Μπούνιας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μα-
ρινόπουλος, 4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρα-
κόπουλος, έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολο-
γίζονται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του 
άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέ-
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λος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζε-
ται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. 
Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην κα-
ταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την απόρριψη του αιτήματος του κ. Εμμανουήλ Κανελλή, περί το-

ποθέτησης ενός εικονοστασίου στην πλατεία Δεξαμενής της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγια-
λείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 161

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση χρήσης γης στο Ο.Τ.376 της επέκτασης σχεδίου πόλης 

Νικ. Πλαστήρα της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση χρήσης γης στο Ο.Τ.376 της 
επέκτασης σχεδίου πόλης Νικ. Πλαστήρα της Κοινότητας Αιγίου Δή-
μου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.80/2021 απόφαση της Ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως εξής:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίη-

ση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Νικ. Πλαστήρα όπως έχει εγκριθεί 
με το σχετικό Π.Δ. 19-11-1986 και (ΦΕΚ 1206/Δ/22-12-1986) ώστε στο 
Ο.Τ. 376 να οριστεί ως χρήση γης ¨Γενική Κατοικία¨ στο τμήμα που προ-
βλέπεται από το ΓΠΣ (μέχρι την επέκταση της νοητής γραμμής της οδού 
Μαρμαρά παράλληλα στη Νικ. Πλαστήρα έως την οδό Κανελλοπούλου), 
σύμφωνα με το αριθ. 3 του Π.Δ. 59/2018 περί ¨Κατηγορίες και περιεχό-
μενο χρήσεων γης¨, (ΦΕΚ 114/Α/2018)».

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.80/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγια-
λείας, β)την υπ’ αριθ.51/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αι-
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γίου Δήμου Αιγιαλείας, περί θετικής γνωμοδότησης επί της τροποποίη-
σης του εν λόγω Ο.Τ., γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.18889/02.06.2021 έγγραφο του 
Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υ-
πηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας, δ)την ανάγκη τροποποίησης του 
πολεοδομικού σχεδιασμού της Νικ. Πλαστήρα, προκειμένου να οριστεί 
ως χρήση γης «Γενική Κατοικία» στο τμήμα που προβλέπεται από το 
Γ.Π.Σ., ε)το από 19.11.1986 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.1206/τ.Δ/22.12.1986) «Έγκρι-
ση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Ν. Πλαστήρα του δήμου Αιγίου 
(ν. Αχαΐας)», όπως ισχύει, στ)την υπ’ αριθ.46254/175870/13.05.1986 Υ-
πουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.604/τ.Δ/16.07.1986) «Έγκριση Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (ν. 
Αχαΐας)», όπως ισχύει, ζ)το Π.Δ.81/1980 (Φ.Ε.Κ.27/τ.Α/29.01.1980) 
«Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμε-
ταλλεύσεως οικοδομησίμων χώρων», όπως ισχύει, η)το άρθρο 3 του 
Κτηριοδομικού Κανονισμού (Φ.Ε.Κ.59/τ.Δ/03.02.1989) «Υπουργική 
Απόφαση 3046/304/30.01.1989», όπως ισχύει, θ)το Π.Δ.59/2018 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως 
ισχύει, ι)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», 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 - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ια)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων», ιβ)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11. 
2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνω-
ση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ιγ)την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και ιδ)το 
άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 
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(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-
σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμο-
διοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-
τάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Νικ. Πλαστή-

ρα Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, όπως έχει εγκριθεί με το από 
19.11.1986 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.1206/τ.Δ/22.12.1986) και τον ορισμό ως χρήση 
γης από «Αμιγή Κατοικία» σε «Γενική Κατοικία», στο Ο.Τ. 376 και στο 
τμήμα που προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. (μέχρι την επέκταση της νοητής 
γραμμής της οδού Μαρμαρά παράλληλα της οδού Νικ. Πλαστήρα έως 
την οδό Κανελλοπούλου), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.59/2018 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 
γης».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
   Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33
   Τ.Κ.26441 Πάτρα
   (Διά του αρμοδίου Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης)
2)Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 162

ΘΕΜΑ:
«Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Αιγίου 
του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ.153, μετά από την υπ’ αριθ.776/2011 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (άρση 
απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού καθεστώτος του 

Ο.Τ.153 με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 Υπουργική Απόφαση».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
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οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμο-
τομικού Σχεδίου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ.153, μετά από 
την υπ’ αριθ.776/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πα-
τρών (άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού καθε-
στώτος του Ο.Τ.153 με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 Υπουργική Α-
πόφαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.48/2021 απόφαση της Ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως εξής:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, την έγκριση- 

αποδοχή της εντοπισμένης σημειακής πρότασης τροποποίησης του Ο.Τ. 
153 του Σχ. Πόλης του Αιγίου για την άρση της ρυμοτομικής απαλλο-
τρίωσης κατόπιν της αριθ.776/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Πατρών και την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 38479/20-9-2005, (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), χα-
ρακτηρισμού διατηρητέων κτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
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Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας και 
συγκεκριμένα ως εξής:

• Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπρο-
σθεν των ιδιοκτησιών με αρ.(02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ Πίκου-
λα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνστατίνος Μουν-
τζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος  και 
Παναγιώτης  Θεοφανόπουλος με οικοδομική γραμμή (κόκκινη), η οποία 
ορίζεται από τα σημεία (Τ3-Τ4-Τ5).

• Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπρο-
σθεν των ιδιοκτησιών με αρ.(07) Χριστοπούλου Όλγα (04) Δρούλια Αι-
κατερίνη, Δρούλιας Κωνσταντίνος, Μητράκου Ελένη με οικοδομική 
γραμμή (κόκκινη), η οποία ορίζεται από τα σημεία (Τ14-Τ13-Τ12-Τ11).

• Την κατάργηση των εσωτερικών  οικοδομικών γραμμών (κόκκι-
νων) που ορίζονται από τα σημεία (Τ3-Τ14) και (Τ5-Τ11).

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις:
1. Αλλάζει χρήση ο κοινόχρηστος χώρος εσωτερικά του Ο.Τ. 153, 

όπως έχει προκύψει από την Αναθεώρηση του Σχ. Πόλης του Αιγίου, 
στον οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν κτίσματα και επανέρχεται το Ο.Τ. 
153 στην αρχική του μορφή πριν την επιβολή της απαλλοτρίωσης που 
δεν ολοκληρώθηκε.

2. Αίρεται η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών (02) Τσίτσας Πανα-
γιώτης, Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας 
και Κωνσταντίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος 
Πολυδωρόπουλος και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, οι οποίες καθίστα-
νται οικοδομήσιμες.

3. Τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με αρ.(07) Χρι-
στοπούλου Όλγα, (04) Δρούλια Αικατερίνη, Δρούλιας Κωνσταντίνος, θα 
πάψουν πλέον να θεωρούνται ρυμοτομούμενα, καθώς και άλλα κτήρια 
που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ο.Τ. 153.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μειώνονται οι υφιστάμενοι 
διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής της Παραλίας του Αι-
γίου και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ρυμοτομία της περιοχής, 
καθόσον δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ. 153, ε-
φόσον η τροποποίηση περιορίζεται στην αλλαγή του χαρακτήρα της ρυ-
μοτομικής γραμμής (πράσινη), σε οικοδομική γραμμή (κόκκινη).

Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, στην αναθεώρηση του Σχ. Πόλης 
Αιγίου η χρήση γης στο Ο.Τ. 153 δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένα για 
αυτό το Ο.Τ. από το Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016) και ε-
πομένως εφαρμόζεται η χρήση γης που προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ 
Αιγίου (ΦΕΚ 604/Δ/16-7-1986), που είναι ″Αμιγής Κατοικία″. Προτείνε-
ται η χρήση γης στο Ο.Τ. 153 να διατηρηθεί στο ισχύον καθεστώς, δηλα-
δή  να μην καθοριστεί συγκεκριμένα για το Ο.Τ. 153  και να εφαρμόζεται 
η προβλεπόμενη χρήση γης από το ΓΠΣ Αιγίου ″Αμιγής Κατοικία″, έως 
την τροποποίηση  των χρήσεων του ΓΠΣ.
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Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής ׀׀׀ του Σχ. 
Πόλης σύμφωνα με το Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016). Για 
τα διατηρητέα κτήρια ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης της 
38479/20-9-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005). Σύμφωνα με το αρ. 
20, παρ.2β του Ν.2508/97 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει, δεν οφείλεται 
εισφορά σε γη».

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.48/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγια-
λείας, β)την υπ’ αριθ.25/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αι-
γίου Δήμου Αιγιαλείας, περί θετικής γνωμοδότησης επί της εντοπισμένης 
σημειακής πρότασης τροποποίησης του εν λόγω Ο.Τ., γ)το υπ’ αριθ. 
πρωτ.509/20/10.02.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγια-
λείας, δ)την υπ’ αριθ.776/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών, ε)την ανάγκη σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχε-
δίου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ. 153, στ)τα άρθρα 86, 87, 88, 89, 
90 και 93 παρ.2 του Ν.4759/2020 (Φ.Ε.Κ.245/τ.Α/09.12.2020) «Εκσυγ-
χρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», ζ)το από 05/2019 τοπογραφικό διάγραμμα των Μηχανικών 
κ.κ. Γεωργίου Λέντζου και Ανδρέα-Μάριου Γουβέτα, η)την τεχνική έκ-
θεση του Μηχανικού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα-Μάριου 
Γουβέτα, θ)το Β.Δ. 23.09.1874 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/22.10.1874) «Περί εγκρί-
σεως γενικού διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως  Αιγίου», ι)την υπ’ 
αριθ.Η10537/05.12.1975 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας (Φ.Ε.Κ.290/τ.Δ/ 
30.12.1975 «Περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου ρυμοτομικού πόλεως Αι-
γίου - Νομού Αχαΐας», ια)την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 απόφαση Υφυ-
πουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ.1089/τ.Δ/10.10.2005) «Χαρακτηρισμός ως 
διατηρητέων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου και καθορι-
σμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών», όπως ισχύει, 
ιβ)την υπ’ αριθ.46254/175870/13.05.1986 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
604/τ.Δ/16.07.1986) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (ν. Αχαΐας)», όπως ισχύει, ιγ)το 
Π.Δ. 16.08.2016 (Φ.Ε.Κ.181/ΑΑΠ/20.09.2016) «Αναθεώρηση του εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δή-
μου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας)», όπως ισχύει, ιδ)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 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 διάδο-
σης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
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μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης 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 ευ-
ζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», ιε)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 δή-
μων», ιστ)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 διάδο-
σης της πανδημίας», ιζ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και ιη)το άρθρο 65 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19. 
07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελ-
τίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό-
γραμμα «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», ενώ 
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 
3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αποδοχή της εντοπισμένης σημειακής τροποποίησης του Ο.Τ. 

153 του Σχεδίου Πόλης Αιγίου, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλο-
τρίωσης, κατόπιν της υπ’ αριθ.776/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδια-
σμού του εν λόγω Ο.Τ. με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 απόφαση Υφυ-
πουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ.1089/τ.Δ/10.10.2005) «Χαρακτηρισμός ως 
διατηρητέων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου και καθορι-
σμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών», όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης 
Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

• Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπρο-
σθεν των ιδιοκτησιών με αρ. (02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ Πίκου-
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λα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνστατίνος Μουν-
τζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος  και 
Παναγιώτης  Θεοφανόπουλος με οικοδομική γραμμή (κόκκινη), η οποία 
ορίζεται από τα σημεία (Τ3-Τ4-Τ5).

• Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπρο-
σθεν των ιδιοκτησιών με αρ. (07) Χριστοπούλου Όλγα (04) Δρούλια Αι-
κατερίνη, Δρούλιας Κωνσταντίνος, Μητράκου Ελένη με οικοδομική 
γραμμή (κόκκινη), η οποία ορίζεται από τα σημεία (Τ14-Τ13-Τ12-Τ11).

• Την κατάργηση των εσωτερικών  οικοδομικών γραμμών (κόκκι-
νων) που ορίζονται από τα σημεία (Τ3-Τ14) και (Τ5-Τ11).

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις:
1. Αλλάζει χρήση ο κοινόχρηστος χώρος εσωτερικά του Ο.Τ. 153, 

όπως έχει προκύψει από την Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης του Αι-
γίου, στον οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν κτίσματα και επανέρχεται το 
Ο.Τ. 153 στην αρχική του μορφή πριν την επιβολή της απαλλοτρίωσης 
που δεν ολοκληρώθηκε.

2. Αίρεται η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών (02) Τσίτσας Πανα-
γιώτης, Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας 
και Κωνσταντίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος 
Πολυδωρόπουλος και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, οι οποίες καθίστα-
νται οικοδομήσιμες.

3. Τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με αρ. (07) Χρι-
στοπούλου Όλγα, (04) Δρούλια Αικατερίνη, Δρούλιας Κωνσταντίνος, θα 
πάψουν πλέον να θεωρούνται ρυμοτομούμενα, καθώς και άλλα κτήρια 
που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ο.Τ. 153.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μειώνονται οι υφιστάμενοι 
διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής της Παραλίας του Αι-
γίου και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ρυμοτομία της περιοχής, 
καθόσον δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ. 153, ε-
φόσον η τροποποίηση περιορίζεται στην αλλαγή του χαρακτήρα της ρυ-
μοτομικής γραμμής (πράσινη), σε οικοδομική γραμμή (κόκκινη).

Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, στην αναθεώρηση του Σχεδίου Πό-
λης Αιγίου η χρήση γης στο Ο.Τ. 153 δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένα 
για αυτό το Ο.Τ. από το Π.Δ. 16.08.2016 (Φ.Ε.Κ.181/ΑΑΠ/20.09.2016) 
και επομένως εφαρμόζεται η χρήση γης που προβλέπεται από το ισχύον 
Γ.Π.Σ. Αιγίου (Φ.Ε.Κ.604/τ.Δ/16.07.1986), που είναι «Αμιγής Κατοι-
κία». Προτείνεται η χρήση γης στο Ο.Τ. 153 να διατηρηθεί στο ισχύον 
καθεστώς, δηλαδή να μην καθοριστεί συγκεκριμένα για το Ο.Τ. 153 και 
να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη χρήση γης από το Γ.Π.Σ. Αιγίου «Αμι-
γής Κατοικία», έως την τροποποίηση  των χρήσεων του Γ.Π.Σ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχή ΙΙΙ του Σχεδ-
ίου Πόλης σύμφωνα με το Π.Δ. 16.08.2016 (Φ.Ε.Κ.181/ΑΑΠ/20.09. 
2016). Για τα διατηρητέα κτήρια ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δό-
μησης της υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 απόφασης Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ 
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ΔΕ (Φ.Ε.Κ.1089/τ.Δ/10.10.2005). Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.2β του 
Ν.2508/1997 (Φ.Ε.Κ.124/τ.Α/13.06.1997), όπως ισχύει, δεν οφείλεται ει-
σφορά σε γη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
   Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33
   Τ.Κ.26441 Πάτρα
   (Διά του αρμοδίου Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης)
2)Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 163

ΘΕΜΑ:
«Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστηριότητας 

«Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος-
Αρτοποιείο-Πρατήριο Άρτου», επί της οδού Αγίου Ανδρέου 35 στην 

Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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. 
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2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστη-
ριότητας «Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος-
Αρτοποιείο-Πρατήριο Άρτου», επί της οδού Αγίου Ανδρέου 35 στην 
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ.πρωτ.2266/20.10.2021 
έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας, το ο-
ποίο έχει ως ακολούθως:

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησή σας σχετικά με την 
προβλεπόμενη χρήση γης σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αν-
δρέου 35 στο Αίγιο Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτό σημειώνεται με απο-
κλειστική ευθύνη του μηχανικού Γεωργίου Μαγκάκη στα συνοδευτικά 
της αίτησης διαγράμματα, στο οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί η δρα-
στηριότητα «Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος - 
Αρτοποιείο - Πρατήριο Άρτου», έχοντας υπ’ όψιν:

1. Το άρ.3 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. υπ’ αριθ.3046/ 
304/30-1/3-2-1989, ΦΕΚ 59/Δ/89) όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ.23-2-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) όπως ισχύει.
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3. Το Π.Δ. υπ’ αριθ.59 περί "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 
γης", (ΦΕΚ 114/Α/2018), όπως ισχύει.

4. Την Υ.Α. με αρ.46254/175870 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου (ΓΠΣ) δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (ν. Α-
χαΐας)», (ΦΕΚ 604/Δ/16-7-1986) όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 16-8-2016 περί "Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 
(N. Αχαΐας)" (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016) όπως ισχύει.

6. Το Ν.3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-
34 Β/23-2-07): "Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συνα-
φείς διατάξεις", όπως ισχύει.

7. Την με αριθμ.Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017): 
"Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφί-
μων / ποτών και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.

8. Το N.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11), όπως ισχύει.
9. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005), όπως ισχύει.
10. Το Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013): "Αντιμετώπιση της Αυ-

θαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις", όπως 
ισχύει.

11. Η από 1953 κάτοψη του αρτοποιείου που συνοδεύει την με αρ. 
171/1968 άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας.

12. Η Ο.Α. 67/1968  για αντικατάσταση στέγης με πλάκα μπετόν 
αρμέ στο αρτοποιείο επί της οδού Αγ. Ανδρέου στο Αίγιο.

Σας γνωρίζουμε ότι το ακίνητο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται επί 
της οδού Αγ. Ανδρέου 35, στο Ο.Τ. 104, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου 
της πόλης του Αιγίου (σχετ. (4)) και εντός Γ.Π.Σ Αιγίου (σχετ. (5)), όπως 
έχει σημειώσει με αποκλειστική του ευθύνη ο μηχανικός Γεώργιος  Μα-
γκάκης στα συνοδευτικά διαγράμματα της αίτησης.

Η ισχύουσα χρήση γης επί της οδού Αγ. Ανδρέου 35, στο Ο.Τ. 
104, το οποίο χαρακτηρίζεται με το στοιχείο Α, σύμφωνα με το αρ.3, 
παρ.4 του Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016) (σχετ.4), είναι 
«Αμιγής Κατοικία» όπως προσδιορίζεται από το αρ.2 του από 23-2-1987 
Π.δ/τος (Δ’ 166) και στο οποίο περιλαμβάνεται η κατηγορία χρήσεων γης  
"3.Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες 
των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο 
κ.λπ.)". Στην κατηγορία χρήσεων γης «Αμιγής Κατοικία» δεν περιλαμβά-
νεται η κατηγορία χρήσεων "Επαγγελματικό Εργαστήριο Χαμηλής Όχλη-
σης".

Επομένως η αιτούμενη δραστηριότητα κατά το σκέλος «Πρατήριο 
Άρτου», είναι επιτρεπτή στη συγκεκριμένη θέση, εφόσον αποτελεί εμπο-
ρικό κατάστημα που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων 
της περιοχής, με τις προϋποθέσεις του σχετικού (7) κ.λπ.

Για το σκέλος της αιτούμενης δραστηριότητας "Επαγγελματικό ερ-
γαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αρτοποιείο", στη συγκεκριμένη 



ΑΔΑ: ΨΚΞΧΩ6Χ-ΑΦΗ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183c7decb6ed9b0312e5044 στις 09/11/21 08:47
5

περίπτωση ισχύει το αρ.5 του Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-
2016) (σχετ. (5)), σύμφωνα με το οποίο: "5. Νομίμως υφιστάμενες χρή-
σεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να λει-
τουργούν έως την πάροδο 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος 
δ/τος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πιστοποιεί ότι 
δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κατοι-
κία. Σε αντίθετη περίπτωση απομακρύνονται εντός τριών (3) ετών από τη 
δημοσίευση του παρόντος".

Επομένως στη συγκεκριμένη θέση δύναται να εγκατασταθεί η λει-
τουργία "Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αρ-
τοποιείο", μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί νομίμως υφιστάμενη 
χρήση, είτε με ισχύουσα άδεια λειτουργίας, είτε με χρήση που προβλέπε-
ται από οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το αρ.51, παρ.4 του Ν.4178/13 
(ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013), για να μπορέσει να εφαρμοστεί το αρ.5 του Π.Δ.  
16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016) (σχετ. (5)).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο χώρο που ζητείται να εγκατα-
σταθεί η δραστηριότητα «Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού εν-
διαφέροντος - Αρτοποιείο», σύμφωνα με την από 1953 κάτοψη του αρτο-
ποιείου που συνοδεύει την με αρ.171/1968 (σχετ.11) άδεια του Υπουρ-
γείου Βιομηχανίας, ήταν ήδη διαμορφωμένος ο χώρος ως αρτοποιείο και 
στη συνέχεια εκδόθηκε η Ο.Α. 67/1968 (σχετ.12) για αντικατάσταση στέ-
γης με πλάκα μπετόν αρμέ στο αρτοποιείο.

Επομένως στη συγκεκριμένη θέση δύναται η λειτουργίας της δρα-
στηριότητας "Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος - 
Αρτοποιείο" ως υφιστάμενη εφόσον προβλέπεται από τα σχετ.11 και 12,  
σύμφωνα με το αρ.5 του Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016) 
(σχετ. (5)), στο οποίο αναφέρεται ότι "....Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις 
που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν έως την πάροδο 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος με-
τά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πιστοποιεί ότι δεν απο-
τελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κατοικία....", 
με την προϋπόθεση ότι αποτελεί αρτοποιείο ασύμφωνα με το αρ.1, παρ.β 
του Ν.3526/07 (σχετ. 6) και είναι χαμηλής όχλησης.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην 
υπηρεσία μας (θέση κ.λπ.) είναι σωστά.

Η παρούσα δεν αντικαθιστά τυχόν άλλες αιτούμενες εγκρίσεις ή α-
δειοδοτήσεις της Υπηρεσίας μας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες πολεοδομικές διατά-
ξεις».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
από 05.10.2021 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Τσάκαλου, β)το υπ’ αριθ. 



ΑΔΑ: ΨΚΞΧΩ6Χ-ΑΦΗ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6183c7decb6ed9b0312e5044 στις 09/11/21 08:47
6

πρωτ.2266/20.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δή-
μου Αιγιαλείας, γ)το γεγονός ότι η αιτούμενη δραστηριότητα δεν αποτε-
λεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για την κατοικία, δεδο-
μένου και του υπ’ αριθ.πρωτ.44090/27.10.2021 εγγράφου της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανά-
πτυξης Δήμου Αιγιαλείας, περί μη ύπαρξης παραβάσεων από την Αστυ-
νομία ή από καταγγελίες κατοίκων περί θορύβου σε βάρος της εν λόγω ε-
πιχείρησης, δ)την ανάγκη πιστοποίησης περί μη όχλησης της επιχείρη-
σης, ε)την παρ.5 του άρθρου 3 του από 16.08.2016 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.181/ 
τ.Α.Α.Π./20.09.2016) «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (N. Α-
χαΐας)», στ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγο-
ντα 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», 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 - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ζ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων», η)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», θ)την υπ’ αριθ.643/69472/24. 
09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
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τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Πιστοποιεί ότι:
Το κατάστημα «Επαγγελματικό εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος - Αρτοποιείο - Πρατήριο Άρτου», που λειτουργεί επί της οδού Α-
γίου Ανδρέου 35 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και 
στο Ο.Τ.104 εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του Αιγίου, όπως έ-
χει σημειώσει με αποκλειστική του ευθύνη ο μηχανικός κ. Γεώργιος  Μα-
γκάκης στα συνοδευτικά διαγράμματα της αιτήσεως, δεν αποτελεί πηγή 
όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κατοικία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 164

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με 
τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
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«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και ορι-
στικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει 
το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου 
Διακοπτού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υ-
πηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανι-
κού MSc, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β΄/7-11-2011).

3. Την υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης.

4. Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5. Το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με το άρ-

θρο 61 του Ν.4257/2014.
6. Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
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7. Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που 
συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δή-
μου Διακοπτού», προϋπολογισμού 469.423,00 € με Φ.Π.Α.

8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω 
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του 
1.000.000,00 €, σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008.

Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 
3669/2008,

1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του 
που θα συμμετάσχει στην εν λόγω Επιτροπή με την ιδιότητα του Προέ-
δρου αυτής.

2. Την συγκρότηση της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής από τους 
κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.42003/15-10-2021 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ.πρωτ.41700/13-10-
2021 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.42003/15-10-
2021 Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό Δελτίο του έργου».

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, διεξάγει κλήρωση από το σύνολο των Μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, απ’ όπου προέκυψαν οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με α-
ναπληρωτή τον Μιχαήλ Κυριακόπουλο.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, β)την ανάγκη ορι-
σμού Επιτροπών παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που 
συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δή-
μου Διακοπτού», γ)τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των μελών του, 
δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.41700/13.10.2021 Ανακοίνωση, ε)το Αποδεικτικό 
Ανάρτησής της, στ)το υπ’ αριθ.πρωτ.42003/15.10.2021 Πρακτικό Κλή-
ρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, ζ)το Τε-
χνικό Δελτίο του έργου, η)το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/ 
02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθ-
μίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυ-
πώθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Ε-
πείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», θ)το άρ-
θρο 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές 
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ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015», ι)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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ια)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», ιβ)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», ιγ)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 πανδημίας» 
και ιδ)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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπού-
νιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθο-
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λικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού», προϋ-
πολογισμού 469.423,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία α-
παρτίζεται από τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:
1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμ-

βουλος, Πρόεδρος.
2)Δέσποινα Ράπτη του Ανδρέα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος, Τ.Ε. Τεχνολόγων, 

Μηχανολόγων Μηχανικών.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
2)Χαράλαμπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχα-

νικών.
3)Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος του Δημητρίου, Τ.Ε. Πολιτι-

κών Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 165

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας 

Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, περί διαγραφής δημοτικών 
οχημάτων».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
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«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, περί 
διαγραφής δημοτικών οχημάτων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ.πρωτ.41714/13.10.2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας 
Οχημάτων Δήμου Αιγιαλείας το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Στo Αίγιο, σήμερα στις 13 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή α-
καταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία συγκρο-
τήθηκε με την 108/2021 (ΑΔΑ:64ΙΔΩ6Χ-7ΝΧ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και βάση της απόφασης 6400/2060/1984 του Υπουργού 
Προεδρίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.οικ.3715/19788/99 
(ΦΕΚ 1864Β'/99) απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών,  
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ακατάλληλη και ασύμφορη κυ-
κλοφορία των παρακάτω οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας.

Όχημα 7 A 8 A 9 A
Πινακίδα ΚΗΟ 6830 ΚΗΟ 6000 ΚΗΟ 6900 
Μάρκα ΗYUNDAI ΗYUNDAI MERCEDES
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Τύπος MATRIX Η-1 LPK 813
Είδος ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

Χρώμα ΑΣΗΜΙ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Αρ. Πλαισίου KMHPM81CPU067151 NLJWWH7WP5ZO32062 31605110826710
Αρ. Κινητήρα G4ED G4JS G160

Κυβισμός 1599 2351  
Τύπος Καυσίμου ΑΜΟΛΥΒ. ΚΑΤΑΛΥ ΑΜΟΛΥΒ. ΚΑΤΑΛΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Έτος Κατασκευής 2002 2006 1983
Χώρα προέλασης Ν. ΚΟΡΕΑ Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΜΜΕΝΟ 
ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ 
(επισυνάπτεται 

βεβαίωση 
Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας)

ΚΑΜΜΕΝΟ 
ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ 

(επισυνάπτεται βεβαίωση 
Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας)

Αποθήκη Παραλίας 
Αιγίου

Αποθήκη Παραλίας 
Αιγίου

Νεκροταφείο 
Συμπολιτείας

Όχημα 10 A
Πινακίδα ΚΗΟ 6892 
Μάρκα MERCEDES
Τύπος LPK 813
Είδος ΦΟΡΤΗΓΟ

Χρώμα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Αρ. Πλαισίου 31807214902401
Αρ. Κινητήρα 353981

Κυβισμός  
Τύπος Καυσίμου ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Έτος Κατασκευής 1990
Χώρα προέλασης ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νεκροταφείο 
Συμπολιτείας

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Κουρτάκης Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
2. Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης, Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων Δ.Ε
3. Διαμαντόπουλος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
α. Την αριθμ.108/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί 

συγκρότησης της επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφο-
ρίας οχημάτων».
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β. Την απόφαση 6400/2060/1984 του Υπουργού Προεδρίας όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.οικ.3715/19788/99 (ΦΕΚ 1864Β'/99) α-
πόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Υπέρ της οριστικής διαγραφής των παραπάνω οχημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε ακινησία και είναι ασύμφορα προς κάθε είδους επισκευή 
λόγω της παλαιότητας τους και του υψηλού κόστους επισκευής τους».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)το 
υπ’ αριθ.πρωτ.41714/13.10.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ακαταλληλό-
τητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων Δήμου Αιγιαλείας,
ην εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, β)την ανάγκη ορι-
στικής διαγραφής των προτεινόμενων οχημάτων, τα οποία βρίσκονται σε 
ακινησία και είναι ασύμφορα προς κάθε είδους επισκευή αφενός μεν λό-
γω παλαιότητας και αφετέρου δε λόγω του υψηλού κόστους επισκευής, 
γ)τις διατάξεις του Ν.2396/1953 (Φ.Ε.Κ.117/τ.Α/08.05.1953) «Περί κα-
νονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει, δ)τις διατάξεις του Π.∆. 
330/1983 (Φ.Ε.Κ.119/τ.Α/08.09.1983), ε)τις διατάξεις του Ν.2647/1998 
(Φ.Ε.Κ.237/τ.Α/22.10.1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέ-
ρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», στ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
6400/2060/20.05.1984 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
(Φ.Ε.Κ.387/τ.Β/14.06.1984) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρ-
σης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 
του Ν.2396/53 και δικύκλων», ζ)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», 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 διατάξεις», η)την 
υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
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λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», θ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
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 εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας» και ια)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρα-
τίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ε-
νιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτη-
ση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος 
Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την οριστική διαγραφή των οχημάτων που αναφέρονται στον κα-

τωτέρω πίνακα, τα οποία βρίσκονται σε ακινησία και είναι ασύμφορα 
προς κάθε είδους επισκευή λόγω της παλαιότητας τους και του υψηλού 
κόστους επισκευής τους, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.41714/13.10. 
2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλο-
φορίας Οχημάτων Δήμου Αιγιαλείας.

Όχημα 7 A 8 A 9 A
Πινακίδα ΚΗΟ 6830 ΚΗΟ 6000 ΚΗΟ 6900 
Μάρκα ΗYUNDAI ΗYUNDAI MERCEDES
Τύπος MATRIX Η-1 LPK 813
Είδος ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

Χρώμα ΑΣΗΜΙ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Αρ. Πλαισίου KMHPM81CPU067151 NLJWWH7WP5ZO32062 31605110826710
Αρ. Κινητήρα G4ED G4JS G160

Κυβισμός 1599 2351  
Τύπος Καυσίμου ΑΜΟΛΥΒ. ΚΑΤΑΛΥ ΑΜΟΛΥΒ. ΚΑΤΑΛΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Έτος Κατασκευής 2002 2006 1983
Χώρα προέλασης Ν. ΚΟΡΕΑ Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΜΜΕΝΟ 
ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ 

ΚΑΜΜΕΝΟ 
ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ 

Νεκροταφείο 
Συμπολιτείας
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(επισυνάπτεται 
βεβαίωση 

Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας)

(επισυνάπτεται βεβαίωση 
Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας)

Αποθήκη Παραλίας 
Αιγίου

Αποθήκη Παραλίας 
Αιγίου

Όχημα 10 A
Πινακίδα ΚΗΟ 6892 
Μάρκα MERCEDES
Τύπος LPK 813
Είδος ΦΟΡΤΗΓΟ

Χρώμα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Αρ. Πλαισίου 31807214902401
Αρ. Κινητήρα 353981

Κυβισμός  
Τύπος Καυσίμου ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Έτος Κατασκευής 1990
Χώρα προέλασης ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νεκροταφείο 
Συμπολιτείας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά  ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 166

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις μηχανές 

αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER 
AIGIALEIA».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 
2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 
4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 
14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με 
αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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 
- 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 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 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 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 
αντιμετώπισης 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 διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 
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όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα 
κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-σιος Σμυρνιώτης, 
Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη.
   Για το αντικείμενο: «Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, 
προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας 
DISCOVER AIGIALEIA».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.1/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας, 
έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση τεχνικής 

υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και διαρκή 
ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER AIGIALEIA με το ποσό των 6.200,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: 
α) την υπ’ αριθ.1/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & 
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
 β) 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 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 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
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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 διατάξεις»,
 δ) 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», 
 ε) την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 στ) 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 πανδημίας» και
 η) 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 - 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συζήτηση του θέματος οι εξής 
Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ.κ Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Δημήτριος Καλαμίδας, 
Μαρία Ιατροπούλου και Δημήτριος Μπούνιας.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση, προώθηση στις μηχανές 

αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER AIGIALEIA με 
το ποσό των 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00-
6117.026 του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166 /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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά  ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

 
 

Απόφαση 167 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ενεργειών-εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital 

Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 
2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 
4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 
14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με 
αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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 - 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
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 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 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού 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 διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 
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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 πανδημίας», σε όλα 
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-τέα, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός 
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, 
Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση ενεργειών-εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού 
μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.2/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας, 
έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση ενεργειών-

εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική 
προβολή του Δήμου με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητας της Αιγιαλείας 
και της επισκεψιμότητας στο δικτυακό τόπο και τις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, με το ποσό των 5.828,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την 
σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
 α) την υπ’ αριθ.2/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & 
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
 β) 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 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 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
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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 διατάξεις»,
 δ) 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», 
 ε) 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»,
 στ) 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 πανδημίας» και
 η) 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 - 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 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει από τη 
συζήτηση του θέματος οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ.κ Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, Δημήτριος Καλαμίδας, Μαρία Ιατροπούλου και Δημήτριος 
Μπούνιας.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις ενέργειες-εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital 

Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου με στόχο την αύξηση της 
αναγνωσιμότητας της Αιγιαλείας και την επισκεψιμότητα στο δικτυακό τόπο και 
τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, με το ποσό των 5.828,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00-6117.028 του υπό 
αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά  ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 168

ΘΕΜΑ: 
«Έγκριση της υπηρεσίας, ενημέρωσης αναβάθμισης & εμπλουτισμού της 
υπάρχουσας εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, VR)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 
2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 
4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 
14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
25)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με 
αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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 - 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
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 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 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού 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 διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 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 
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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 πανδημίας», σε όλα 
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός 
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, 
Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυόμενη.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση της υπηρεσίας, ενημέρωσης αναβάθμισης 
& εμπλουτισμού της υπάρχουσας εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, 
VR)».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το εικοστό πέμπτο (25ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.3/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας, 
έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της 

υπηρεσίας, ενημέρωσης αναβάθμισης & εμπλουτισμού της υπάρχουσας 
εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, VR) για την καλύτερη προβολή του 
Δήμου  με το ποσό των 6.448,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την σχετική 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: 
α) την υπ’ αριθ.1/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & 
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
 β) 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 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 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 
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14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 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 διατάξεις»,
 δ) 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», 
 ε) 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»,
 στ) 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 πανδημίας» και
 η) 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 - 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 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει από τη 
συζήτηση του θέματος οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ.κ Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, Δημήτριος Καλαμίδας, Μαρία Ιατροπούλου και Δημήτριος 
Μπούνιας.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπηρεσία, ενημέρωσης αναβάθμισης & εμπλουτισμού της 

υπάρχουσας εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, VR) για την καλύτερη 
προβολή του Δήμου  με το ποσό των 6.448,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 
βάρος του Κ.Α 00-6431.008 του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 169

ΘΕΜΑ:
«Μετακίνηση-τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία της 

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
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τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση-τοποθέτηση κάδων απορριμ-
μάτων σε σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγια-
λείας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης και δίνει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Καραΐσκο, 
ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ.120 & 121/2021 αποφά-
σεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό 
μέρος των οποίων έχει ως ακολούθως:

«Απόφαση 120/2021»
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετακίνηση 

τοποθέτηση κάδων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15 & Λυσίου 3 στην 
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα: την παραμο-
μονή του κάδου επί της οδού Ηρακλέως 9, την τοποθέτηση επιπλέον κά-
δων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15, επί της Μαυροκορδάτου στο ύψος 
Ν. Πλαστήρα, τοποθέτηση ενός μικρού κάδου επί της Λυσίου 3. Τα ανω-
τέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμό-
διου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου».

«Απόφαση 121/2021
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετακίνηση 

κάδων και του κώδωνα, επί της οδού Κ. Θεοδώρου στην Κοινότητα Αι-
γίου και συγκεκριμένα στο πλάι του κτιρίου όπου στεγάζεται η Cosmote, 
διότι στο σημείο που είναι υπάρχει κίτρινη γραμμή (στροφή). Τα ανωτέ-
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ρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγια-
λείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τις 
υπ’ αριθ.120 & 121/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δή-
μου Αιγιαλείας, β)τις υπ’ αριθ.54 & 55/2021 όμοιες του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, γ)τα υπ’ αριθ.πρωτ. 
22623/24.06.2021 & 18909/02.06.2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας, δ)την υπ’ αριθ.235/2015 
(ΑΔΑ: 7ΟΕΛΩ6Χ-ΧΦ9) απόφασή του, περί έγκρισης του Κανονισμού 
Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας, ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.53721/5780/08.05. 
2015 (ΑΔΑ: 7ΓΠΑΟΡ1Φ-ΤΦ0) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με 
την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα και βρέθηκα νόμιμη η ανωτέρω από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)την υπ’ αριθ.260/2018 
(ΑΔΑ: 6ΙΕΛΩ6Χ-4ΚΦ) απόφασή του, περί έγκρισης τροποποίησης του 
Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας, ζ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
119262/13.07.2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί εκτελεστότητας της α-
νωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, η)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 αντιμετώπι-
σης 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 αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης 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 περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού 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 διατάξεις», θ)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», ι)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», ια)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09. 
2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουρ-
γία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
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των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και ιβ)το άρθρο 65 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 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 - Ενίσχυση της Συμμετο-
χής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραμονή-τοποθέτηση-μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από 

τα κάτωθι σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας:
1)Παραμονή του κάδου επί της οδού Ηρακλέως 9.
2)Τοποθέτηση επιπλέον κάδων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15, 

επί της οδού Μαυροκορδάτου στο ύψος της οδού Νικ. Πλαστήρα, καθώς 
και ενός μικρού κάδου επί της οδού Λυσίου 3.

3)Μετακίνηση κάδων, καθώς και του κώδωνα, επί της οδού Κ. 
Θεοδώρου και συγκεκριμένα στο πλάι του κτιρίου όπου στεγάζεται η 
Cosmote, καθώς στο σημείο που βρίσκονται υπάρχει κίτρινη διαγράμμι-
ση λόγω στροφής.

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλε-
ψη του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλω-
σης Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2021.
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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 170

ΘΕΜΑ:
«Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς».

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)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φρα-
γκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 12)Δη-
μήτριο Καλαμίδα, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
15)Χρήστο Γούτο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
18)Δημήτριο Μπούνια, 19)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20)Μιχαήλ Κυρια-
κόπουλο, 21)Βασίλειο Τομαρά, 22)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
23)Παναγιώτη Γιαννούλη, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 26)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 27)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπα-
κωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.43739/25.10.2021, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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» 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. «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», 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 συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 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, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», 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», 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 ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 1)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 2)Αθανά-
σιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά-
νου.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε-
δρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, κωλυό-
μενη.

Για το αντικείμενο: «Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή 
Λαϊκής Αγοράς».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδομο (27ο) θέμα της Ημερήσιας Διά-
ταξης και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Ποιότητας 
Ζωής κ. Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του 
που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 
τεύχος Α'): «Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγω-
γών πωλητών είναι ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 
τεύχος Α'): «Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παρα-
γωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ο-
ρίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη 
Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγεί-
ται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών και προϊόντων Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11. 
2017 τεύχος Α'):

Ο κ. Niko Fejzolli του Sel, έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολο-
γητικών στις 4-10-2021 με Αρ.πρωτ.40002 στο Δήμο Αιγιαλείας και πλη-
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ροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή 
Λαϊκής Αγοράς.

Πωλούμενα είδη:
• Ελιές
• Λάδι
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Έκδοση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς 

στον κ. Niko Fejzolli του Sel.
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη, και η ανανέωση γίνεται ανά 

προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έ-
τος. (άρθρο 11 παρ.1 και 2 Ν.4497/17) (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
εγκ.1/37698/03.04.2018))».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Γεωρ-
γίου Φραγκονικολόπουλου, β)την ανάγκη χορήγησης νέας άδειας παρα-
γωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς, γ)τα άρθρα 8, 9 & 10 του Ν.4497/2017 
(Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριο-
τήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες δια-
τάξεις», δ)την υπ’ αριθ.1/37698/03.04.20218 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-
ΗΥΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης «Εφαρμογή του 
ν.4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-
των», ε)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», 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 - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», στ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών 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», η)την υπ’ αριθ.643/69472/24. 
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09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και θ)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 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Δημήτριος Κα-
λαμίδας, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς 

στον κ. Niko Fejzolli του Sel με πωλούμενα είδη:
• Ελιές
• Λάδι

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη, ενώ η ανανέωση γίνεται ανά 
προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) 
έτος [παρ.1 & 2 του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/13.11. 
2017) - αριθ.1/37698/03.04.20218 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) Εγκύ-
κλιος του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης].

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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