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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 173

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση 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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
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28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, 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, 
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«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οι-
κονομικού έτους 2021» και θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ.434/ 
2021 (ΑΔΑ: 6Ε55Ω6Χ-75Θ), 449/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΜΩ6Χ-56Β και 488/ 
2021 (ΑΔΑ: 6Α8ΒΩ6Χ-Φ2Θ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-
λείας 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
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τις υπ’ αριθ.434/2021 (ΑΔΑ: 6Ε55Ω6Χ-75Θ), 449/2021 (ΑΔΑ: 

Ψ9ΡΜΩ6Χ-56Β) και 488/2021 (ΑΔΑ: 6Α8ΒΩ6Χ-Φ2Θ) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπο-
λογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021,

β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-9ΜΖ) απόφασή του, πε-
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ρί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οι-
κονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2021, η ο-
ποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/23.06.2021 (ΑΔΑ: 
6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

γ)τις υπ’ αριθ.93/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΦΩ6Χ-5Ν3), 116/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΧΡΘΩ6Χ-2Ω7) και 145/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΦ3Ω6Χ-ΚΒΕ) αποφάσεις του, 
περί έγκρισης αναμορφώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οι-
κονομικού έτους 2021, οι οποίες βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθ.πρωτ. 
129058/27.07.2021 (ΑΔΑ: 6Ε0ΧΟΡ1Φ-ΡΤ2), 139447/11.08.2021 (ΑΔΑ: 
Ψ77ΥΟΡ1Φ-ΔΘΕ) και 205400/16.11.2021 (ΑΔΑ: 64Ρ5ΟΡ1Φ-0ΣΑ) ό-
μοιες του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

δ)την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-
λείας 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 Κοινοτή-
των»,

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 Ε-
σωτερικών (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 διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε 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 
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αντίστοιχα του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 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 τοπι-
κής αυτοδιοίκησης»,

ιβ)το άρθρο έκτο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (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 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»,

ιδ)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»,

ιε)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»,

ιστ)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 αντιμετώπι-
ση της πανδημίας» και

ιζ)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-
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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 είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν έντεκα (11) Δη-
μοτικοί 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 υ-
πέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονο-
μική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμ-
φωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/16.10. 
2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι 
ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (α-
πουσών εναλλακτικών όμοιων)»], δεν τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας 
πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 
4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπου-
λος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Πα-
ναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος Χρυσαν-
θόπουλος, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτης Μαρι-
νόπουλος, 14)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 15)Παναγιώτης Δημητρακό-
πουλος, 16)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 17)Μαρία Ιατροπού-
λου, 18)Γεώργιος Κουβαράς, 19)Αγγελική Κουρή και 20)Γεώργιος Γκί-
κας και συνεπώς οι ψήφοι τους θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκρι-
θεί η πρόταση, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου 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 πλειο-
ψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια 
πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετού-
νται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονο-
μική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)». 
(Και επιπλέον) «…χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρό-
τασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ι-
σχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογι-
σμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς 
η μοναδική πρόταση, απουσών εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, [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 συγκε-
κριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτρο-
πή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την 
παράγραφο 9» και την παρ.9 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
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133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκε-
κριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-

λείας οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.434/2021 (ΑΔΑ: 
6Ε55Ω6Χ-75Θ), 449/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΜΩ6Χ-56Β και 488/2021 (ΑΔΑ: 
6Α8ΒΩ6Χ-Φ2Θ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγια-
λείας, ως ακολούθως:

Α) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Απο-
θεματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Με το Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18) δίνεται η δυνατότητα 
της ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να συμμετέ-
χουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρι-
σμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνι-
κής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενερ-
γειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανο-
μή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ 
ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότη-
τας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρι-
σης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Ν.4513/2018 και ειδικότε-
ρα στο άρθρο 2, μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπι-

κής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου,

γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρί-
σκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρ-
θρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Εν. Κοιν., κατ’ εξαίρεση του 
άρθρου 107 του ν. 3852/2010. 2. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Εν. 
Κοιν. είναι: α) Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 
πρόσωπα, β) τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον 
είναι Ο.Τ.Α., γ) δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιω-
τικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κα-
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τοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Όσον αφορά τις συνεται-
ριστικές μερίδες της Ενεργειακής Κοινότητας στο άρθρο 3 του Ν.4513/ 
2018 αποσαφηνίζεται:

«1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνε-
ταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές 
μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 
20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνε-
ταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο: α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) 
για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απο-
γραφή, β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς Ο.Τ.Α.. 2. Κάθε 
μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κα-
τέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο».

Με την αριθ.42/2021 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η ίδρυση Ενεργεια-
κής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος Δ1 Π.Ε.», με συμμετοχή και του Δήμου Αιγιαλείας στο 
Ταμείο της Ενεργειακής Κοινότητας και εγκρίθηκε το σχέδιο του κατα-
στατικού.

Η «Ενεργειακή Κοινότητα περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ1 Π.Ε»,  
είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν  έχει τη δυνατότητα διανομής 
πλεονασμάτων χρήσης.

Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας α-
νέρχεται στα 30.000 €, το οποίο αποτελείται από ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300) συ-
νεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν:
- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής στο συ-

νεταιριστικό κεφάλαιο 40%, ήτοι εκατόν είκοσι (120) συνεταιριστικές 
μερίδες, συνολικής αξίας 12.000,00 €,

- Ο Δήμος ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιρι-
στικό κεφάλαιο 40%, ήτοι εκατόν είκοσι (120) συνεταιριστικές μερίδες, 
συνολικής αξίας 12.000,00 €,

- Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεται-
ριστικό κεφάλαιο 6%, ήτοι δέκα οκτώ (18) συνεταιριστικές μερίδες,  συ-
νολικής αξίας 1.800,00 €,

- Ο Δήμος ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο 12%,  ήτοι τριάντα έξι (36) συνεταιριστικές με-
ρίδες, συνολικής αξίας 3.600,00 € και

- Η Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο 2%, ήτοι έξι (6) συνεταιριστικές μερίδες, συνο-
λικής αξίας 600,00 €,

Μετά και την υπογραφή του καταστατικού θα πρέπει ο Δήμος μας 
να προχωρήσει στην καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ποσού 12.000,00 
€ το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.



ΑΔΑ: 9ΦΩΘΩ6Χ-Ω5Η

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61a9cb971f569a6113fadaa4 στις 03/12/21 13:36
9

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολο-
γισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 με την δημιουργία ενός νέου ΚΑ 
στο σκέλος των Εξόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α. 70-7521.001 με τίτ-
λο «Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Ενεργειακής Κοινότητας Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας Δ1 Π.Ε.» και ποσό 12.000,00 € ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6117.004 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων -12.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

70-7521.001
Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Ενεργειακής 
Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Δ1 Π.Ε.
12.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 5,647.85 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 διαμέσου του Αποθε-
ματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων - 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, καθώς επί-
σης ο Δήμος μας αντιμετωπίζει πρόβλημα με την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων του είναι αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με 
τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαχείρι-
σης και υγειονομικής ταφής σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δήμου 
Αιγιαλείας στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ε-
νότητας Ηλείας (ΜΕΑ Ηλείας), με δεδομένη  την  προσωρινή ΑΔΥΝΑ-
ΜΙΑ υλοποίησης των δράσεων αυτών από τον αρμόδιο ΣΥΔΙΣΑ, λόγω 
της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, στη ΜΕΑ Ηλείας θα διατεθεί  ποσότητα έως 8.500 
τόνων ΑΣΑ όπως αναφέρεται στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73459/1429 Από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΦΕΚ Β¨3617/6-8-
2021 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €
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20-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 533.146,99

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6737.015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

669.500,80

20-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 399.432,21

30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 282.863,37

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6414 Μεταφορές εν γένει - 1,602,080.00

35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα -282.863,37

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 5,647.85 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων για την λογι-
στική τακτοποίηση  κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2021, ως α-
κολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

70-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 781.203,11

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6737.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
Σ.Δ.Σ.Α. Ηλείας -694,767.83

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης -86.435,28
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δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 5,647.85 €

Β) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Απο-
θεματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και 
Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού και την 
λήψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τουριστική 
προβολή του Δήμου μας είναι αναγκαία η δημιουργία νέων ΚΑ  Εξόδων 
για τις παρακάτω δράσεις:
• Την ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER AIGIALEIA καθώς και 

την προώθηση της στις μηχανές αναζήτησης.
• Την αναβάθμιση- εμπλουτισμό της υπάρχουσας εικονικής περιήγη-

σης του με κείμενα που θα παρέχουν πληροφορίες για τα 18 σημεία 
και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο από αυτά τα σημεία.

• Την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ (digital  
marketing), με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Αιγιά-
λειας και της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο και τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, με στοχευμένη διαφήμιση με δη-
μιουργία banners όπου θα προβάλλονται σε επιλεγμένο κοινό σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό με σκοπό την προβολή του Δήμου παγκοσμίως 
για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Με βάσει τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε στην αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6117.004 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων -6.600,00

15-6414.000 Απομάκρυνση – Μεταφορά κατεστραμμένων  
και κενών container -17.300,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6117.027 Υπηρεσία αναβάθμισης - εμπλουτισμού της 
υπάρχουσας εικονικής περιήγησης  του Δήμου 5.828,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
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Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6117.026
Υπηρεσία ενημέρωσης  της ιστοσελίδας 

DISCOVER AIGIALEIA καθώς και προώθησης 
της στις μηχανές αναζήτησης

6.200,00

00-6117.028
Υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου στρατηγικής 

ψηφιακού μάρκετινγκ (digital  marketing) για την 
τουριστική προβολή

6.448,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 11.071,85 €

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

Σύμφωνα με  την παρ.1 άρθρο 58 του N.3852/2010 όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 η αρμοδιότητα της εξειδίκευ-
σης σε Νομικό Πρόσωπο ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2020 α-
πό τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ-
ΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑ-
ΛΕΙΑΣ» για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 1.666.124,72 €. Για το 2021 
αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.433.135,82 € και σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 5281B/26-11-2018 βάση του οποίου η ετήσια τακτική επιχορή-
γηση του Δήμου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των 1.009.200,00 € 
και τον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2021 
στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη των λειτουργι-
κών του αναγκών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δράσεων αρμοδιό-
τητας του, σας γνωρίζουμε ότι από την έναρξη του έτους 2021 έως και 
σήμερα,  έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι οποίες κρίνονται απολύτως επι-
τακτικές για τη λειτουργία των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για τις ο-
ποίες είτε δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2021 είτε οι προβλεπόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών στο σύνολό τους (π.χ. με-
ταφορά παιδικών σταθμών σε νέες εγκαταστάσεις, αυξημένος αριθμός 
τίτλων βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αυξημένος αριθμός παιχνι-
διών για τους παιδικούς σταθμούς κ.λπ.)

Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
100.000,00 € παρατίθενται ως ακολούθως:
• Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών ώστε αυ-

τές να πληρούν τις  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις 
ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
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• Την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών λόγω covid στην λειτουργία 
των παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δο-
μών του Ν.Π.Δ.Δ.

• Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών 
και των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται για την ασφαλή 
λειτουργία τους. 

• Τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών με βιβλία - παιχνίδια και ό,τι 
άλλο ενδείκνυται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που 
φιλοξενούνται σε αυτούς.

• Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των 
απαραίτητων πιστοποιητικών Κλειστών Γυμναστηρίων ώστε να α-
δειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

• Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των 
απαραίτητων πιστοποιητικών για τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου ώστε να 
αδειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

• Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων των γη-
πέδων ποδοσφαίρου.

• Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την συντήρηση του χώρου έκθεσής τους καθώς και την 
επισκευή στέγης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ακράτας.

Με βάσει τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε στην αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων -30.696,29
15-6232.  Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων -15.445,44

00-6492.   Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων -43.858,27

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6731.000 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 100.000,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.071,85 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
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Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων που δεν είχε 
προβλεφθεί το ύψος της δαπάνης για την κάλυψη της κατά την σύνταξη 
του προϋπολογισμού 2021 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)

-5.000,00

15-6041.   
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-6.500,00

15-6054.   Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού -3.000,00

70-6011.   
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

-2.500,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6121.   Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 
92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 7.500,00

10-6052.   Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 3.000,00

15-6052.   Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 6.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει  στο ποσό των 1.071,85 €

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

Συνεκτιμώντας όλα τα έσοδα της Σχ. Επιτροπής με δεδομένη την 
πανδημία η Σχολική Επιτροπή καλείται να καλύψει έκτακτες δαπάνες για 
προμήθεια των σχ. μονάδων σε απολυμαντικά είδη για την τήρηση των 
μέτρων κατά της διασποράς του covid. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής εί-
ναι, η ετήσια επιχορήγηση του κράτους και τα έσοδα από την εκμίσθωση 
των σχολικών κυλικείων. Όσον αφορά την Γ’ τακτική επιχορήγηση ήρθε 
μειωμένη και τα έσοδα από τα σχολικά κυλικεία έχουν μειωθεί δραματι-
κά καθώς δεν λειτούργησαν τους πρώτους μήνες του 2021 λόγω covid 
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και συνεπώς απαλλάσσονται από την καταβολή μισθώματος. Μέσα σε ό-
λα αυτά, ένας σπουδαίος στόχος ευοδώθηκε, η ίδρυση του Ενιαίου Ειδι-
κού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου στο Αίγιο που μέσα από ένα 
δύσκολο πραγματικά αγώνα περιλήφθηκε σε ΦΕΚ τις 20/8/21. Για να κα-
ταφέρουμε να ξεκινήσει να λειτουργεί το ΕΝΕΕΓΥΛ την 1η Σεπτεμ-
βρίου, επίσημη ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους, ακολούθησε 
αγώνας δρόμου για την διαμόρφωση των χώρων του 1ου Γενικού Λυκείου 
όπου και συστεγάζεται το ΕΝΕΕΓΥΛ, έξοδα τα οποία καλύφθηκαν από 
το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής και θα συνεχίσουν να καλύπτονται οι 
εργασίες που απαιτούνται σε ότι αφορά την εξέλιξη της σχολικής χρονιάς 
για τα εργαστήρια αλλά και γενικότερα τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος 
βάσει των αναγκών που θα προκύψουν. Κατόπιν όλων των παραπάνω, ει-
σηγούμαι, όπως η Σχολική Επιτροπή Δθμιας Εκπ/σης Δ.Αιγιαλείας αιτη-
θεί έκτακτης επιχορήγησης 50.000€ από τον Δήμο Αιγιάλειας, ως οικο-
νομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μας μονά-
δων και ιδίως του νεοϊδρυθέντος σχολείου ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγίου. Το Δ.Σ. α-
φού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, αποφασίζει ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ την υποβολή αιτήματος προς τον δήμο Αιγιαλείας για έκτακτη επιχο-
ρήγηση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δθμιας Εκπ/σης Δ. Αιγιαλείας με 
το ποσό των 30.000 €, ως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των ανα-
γκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δθμιας Σχ. Επιτροπής και ι-
δίως του νεοϊδρυθέντος σχολείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αιγίου.

Με βάσει τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε στην αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6492.   Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων -50.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6731.006 Προαιρετική εισφορά στην δευτεροβάθμια 
σχολική   επιτροπή 50.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.071,85 €

Γ) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Απο-
θεματικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εσόδων
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Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Ταμείου αναμορφώνο-
νται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων και Κ.Α. εσόδων που δεν είχε προβλεφθεί  
το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπο-
λογισμού 2021 ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-8221.001 Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 50.000,00
00-8222.002 Απόδοση χαρτοσήμου αιρετών 1% 2.000,00
00-8222.003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών (20%) 2.000,00

00-8223.000 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 
ελ. επαγγελματιών κ.λπ. 10.000,00

00-8231.007 Απόδοση Υγειονομικής Περίθαλψης 2.500,00

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

4121.001 Παρακράτηση ΦΜΥ 50.000,00
4122.002 Παρακράτηση Χαρτοσήμου ΑΙΡΕΤΩΝ 1% 2.000,00
4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών 2.000,00

4123.000 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων 
επαγγελματιών κ.λπ. 10.000,00

4131.007 Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.071,85 €

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

Το τμήμα εσόδων & περιουσίας εισηγείται την  αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 συνολικού ποσού 
70.000,00 € ώστε να προχωρήσουμε στην αγορά ενός ακινήτου στην 
Κοινότητα Μαμουσιάς του Δήμου Αιγιαλείας, με δημοπρασία, προκειμέ-
νου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τη εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του Κοιμητηρίου της Κοι-
νότητας, σε συνέχεια της αριθ.203/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.88191/25-04-2019 όμοια της Α-
ποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου 
ως ακολούθως:
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Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7112.007 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΜΟΥΣΙΑ 68.000,00

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 518.326,22

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 451.398,07 €

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

Το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης εισηγείται την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την μίσθω-
ση θυρίδων στα ΕΛΤΑ που δεν είχε προβλεφθεί το ύψος της δαπάνης  
για την κάλυψη της  κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2021 ως  α-
κολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 449.398,07 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Ο ΜΥΗΣ Τσιβλού 2,724 MW τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στις 
13.05.99 (άδεια λειτουργίας Α.Π. 1249/13.05.99, Περιφέρεια Δ. Ελλά-
δος) και λειτουργεί έκτοτε αδιάλειπτα. Με την υπ’ αριθ.2754/140294/07. 
11.14 Απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. η άδεια λειτουργίας πέρασε στον Δήμο 
Αιγιαλείας ο οποίος διατηρεί την κυριότητα του Έργου και με την υπ’ 



ΑΔΑ: 9ΦΩΘΩ6Χ-Ω5Η

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61a9cb971f569a6113fadaa4 στις 03/12/21 13:36
18

αριθμ.28605/08.02.19 απόφασή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., παρατάθηκε η ισχύς 
της μέχρι τις 13.05.39.

Τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας του ΜΥΗΣ συλλέγουν μεν 
πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τις παραπάνω προβλέψεις, πλην ό-
μως αυτά δεν είναι επεξεργασμένα κατάλληλα για το σκοπό (π.χ. ωριαίες 
τιμές ενέργειας), ούτε και είναι διαθέσιμα με την συχνότητα και το 
format που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον δε αυτών, 
οι επικοινωνίες του ΜΥΗΣ δεν είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις ε-
πικοινωνίας του λογισμικού του Φο.Σ.Ε. το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό.

Καθίσταται αναγκαίο να εκτελεσθούν εργασίες αφενός μεν τροπο-
ποίησης αλγορίθμων επεξεργασίας ηλεκτρικών μεγεθών βάσει των ο-
ποίων υπολογίζονται από το κεντρικό PLC του σταθμού ενεργειακά κ.λπ. 
λειτουργικά στοιχεία του ΜΥΗΣ και τα οποία γίνονται διαθέσιμα στο σύ-
στημα εποπτείας του σταθμού παραγωγής (SCADA), αφετέρου δε εργα-
σίες προσαρμογής των συστημάτων επικοινωνίας του Έργου με εκείνα 
του συγκεκριμένου Φο.Σ.Ε. (διασύνδεση ΜΥΗΣ Τσιβλού /- Φο.Σ.Ε. 
Optimus Energy) προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στα απαιτούμενα 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time) με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των διαδικασιών πρόβλεψης φορτίου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολο-
γισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με την δημιουργία ενός (1) 
νέου Κ.Α. εξόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α.70-6266.001 με τίτλο «Α-
ναβάθμιση Η/Υ - SCADA του ΜΥΗΣ Τσιβλού με σκοπό την διασύνδεση 
του με Φο.Σ.Ε» και ποσό 2.700,00 € ως εξής:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

70-6266.001
Αναβάθμιση Η/Υ – SCADA του ΜΥΗΣ 

Τσιβλού με σκοπό την διασύνδεση του με 
Φο.Σ.Ε.

2.700,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 446.698,07 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με αντικατάσταση τίτλου σε  Κ.Α. Εξόδων

Με την αρ.422/21 απόφαση Ο.Ε (ΑΔΑ: ΨΝΝΖΩ6Χ-Θ3Γ) εγκρί-
θηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021, πλην 
όμως στον Κ.Α.30-6264.004 έχει γραφτεί εκ παραδρομής λανθασμένος 
τίτλος. Παρακαλούμε να προβείτε στην αναγραφή του ορθού τίτλου: 
«Παροχή υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού ε-
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ξοπλισμού ΜΥΗΣ Τσιβλού» στον Κ.Α.30-6264.004 ποσού 7.000 € και 
την μεταφορά του υπολοίπου σε νέο Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως:

Από Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6264.004
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού- Ανταλλακτικών για τον 
ΜΥΗΣ Τσιβλού

7.000,00

Σε Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6264.004
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης & 
επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού ΜΥΗΣ Τσιβλού
7.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 πα-
ραμένει στο ποσό των 446.698,07 €

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι συνεδριάσεις των συλ-
λογικών οργάνων πραγματοποιούνται πλέον με φυσική παρουσία (διά 
ζώσης), τηρουμένων πάντα των υγειονομικών μέτρων. Κατόπιν αυτών, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας διεξάγει τις διά ζώσης συνεδριάσεις 
του (τακτικές, έκτακτες, ειδικές) στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν 
προ εφαρμογής των μέτρων της πανδημίας, ήτοι στην αίθουσα του Πολι-
τιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με υβριδικό τρόπο, 
δηλαδή με την ύπαρξη παράλληλης φυσικής παρουσίας των Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας πάντα τους υγειονομικούς κανόνες 
που προβλέπονται, καθώς και ταυτόχρονης διαδικτυακής μετάδοσης (live 
streaming) για τα λοιπά Μέλη, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Επιπλέον, σε ορισμένες συνεδριάσεις λόγω της σοβαρότητας των θεμά-
των που συζητούνται (Τ.Ε.Ι., Νοσοκομείο, Ε.Α.Σ.), απαιτείται και η πα-
ράσταση προσκεκλημένων, όπως Βουλευτών, εκπροσώπων φορέων της 
περιοχής κ.λπ., όπου λόγω μικρής χωρητικότητας της ανωτέρω αίθουσας, 
οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέ-
ντρο.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη άμεσης ανάθεσης της τεχνι-
κής υποστήριξης της ηχητικής εγκατάστασης, στον χώρο όπου πραγμα-
τοποιούνται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
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Το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας, βάσει και των δεδομένων των 
προηγουμένων ετών, εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χι-
λιάδων ευρώ (4.000,00 €) συν Φ.Π.Α.24% που δεν είχε προβλεφθεί  το ύ-
ψος της δαπάνης για την κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπολογι-
σμού 2021 και προτείνεται η αναμόρφωση αυτού ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6264.008 Τεχνική υποστήριξη της ηχητικής 
εγκατάστασης 5.960,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 440.738,07 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων - Αύξηση Κ.Α. Εσόδων

Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου αναμορ-
φώνονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων που δεν είχε προβλεφθεί  το ύψος 
της δαπάνης για την κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 
2021 μετά την έκτακτη επιχορήγηση και την ετεροχρονισμένη πληρωμή 
της Δ δόσης του 2020 ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6711.001 Απόδοση σε σχολική επιτροπή Α/θμιας 
Εκπαίδευσης 75.000,00

00-6711.002 Απόδοση σε σχολική επιτροπή Β/θμιας 
Εκπαίδευσης 29.000,00

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

4311.
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)

32.232,50

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 368.970,57 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου αναμορ-
φώνονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων που δεν είχε προβλεφθεί το ύψος 
της δαπάνης για την κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 
2021 ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων 10.000,00

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 8.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 350.970,57 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έ-
τους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης που δεν είχε προβλεφθεί κατά 
την σύνταξη ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6654.001 Προμήθεια προτομών 15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 335.970,57 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τον 
Καθαρισμό περιβάλλοντα χώρου του νεκροταφείου Κ. Ροδοδάφνης  
καθώς λόγω της καθημερινής χρήσης αλλά και την επίδραση των καιρι-
κών φαινομένων ο περιβάλλοντας χώρος του νεκροταφείου της Κ. Ροδο-
δάφνης πρέπει να ευπρεπιστεί ως ακολούθως:
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Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

45-6262.024 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου  
νεκροταφείου  Κοιν.  Ροδοδάφνης 10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 325.970,57 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου αναμορ-
φώνονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων που δεν είχε προβλεφθεί το ύψος 
της δαπάνης για την κάλυψη της κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 
2021 ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό 
ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 260.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 65.970,57 €

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Μετά την ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τις περιοχές 
του Δήμου Αιγιαλείας κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιωμάτων 
των δημοτικών ακινήτων του Δήμου Αιγιαλείας, η διερεύνηση των απορ-
ριφθέντων δικαιωμάτων των δημοτικών ακινήτων του Δήμου Αιγιαλείας 
από δηλώσεις τρίτων, ο έλεγχος των δικαιωμάτων, διόρθωση λαθών και 
υποβολή Εντάσεων  των Δημοτικών Ακινήτων  προς τις Υπηρεσίες του 
Εθνικού Κτηματολογίου, η ενημέρωση της βάσης δεδομένων των δι-
καιωμάτων των Δημοτικών Ακινήτων καθώς και η υποβολή συμπληρω-
ματικών στοιχείων των δικαιωμάτων των Δημοτικών Ακινήτων του Δή-
μου Αιγιαλείας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας δεν διαθέτει την τεχνογνωσία 
που απαιτείται, για να ψηφιοποιήσει τα στοιχεία γεωγραφικού εντοπι-
σμού, σύμφωνα με τις συντεταγμένες αυτών (διαγράμματα γεωμετρικών 
μεταβολών), ούτε να δημιουργεί αρχεία DXF (autocad) και klm (Google 
Earth), αλλά και λόγω του κατεπείγοντος, αφού θα πρέπει να γίνει έλεγ-
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χος, διόρθωση, υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και ενστάσεων 
σχετικά με τα δικαιώματα των Δημοτικών Ακινήτων  του Δήμου Αιγια-
λείας σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα, δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων αυτών, αφού στην εν λόγω υπηρεσία απασχολείται ένας 
μόνο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με όλες τις εργασίες που α-
πορρέουν από τον ΟΕΥ του Δήμου και σχετίζονται με την ακίνητη πε-
ριουσία του (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, αγορές, δημοπρα-
σίες κ.α.). Κατόπιν αυτών το ανωτέρω Τμήμα αδυνατεί να παράσχει τις 
εν λόγω υπηρεσίες  με ιδία μέσα.

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω εργα-
σιών σε εξωτερικό σύμβουλο.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολο-
γισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με την δημιουργία ενός (1) 
νέου ΚΑ εξόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α.40-6112.010 με τίτλο «Πα-
ροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον έλεγχο, διόρθωση, υποβολή συ-
μπληρωματικών στοιχείων και ενστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των 
Δημοτικών Ακινήτων  του Δήμου Αιγιαλείας που περιγράφονται στην α-
νάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου» και ποσό 28,520.00 € ως  ακο-
λούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

40-6112.010

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον 
έλεγχο, διόρθωση, υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων και 
ενστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των 

Δημοτικών Ακινήτων  του Δήμου 
Αιγιαλείας που περιγράφονται στην 

ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου

28.520,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 37.450,57 €

13. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθε-
ματικού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη μελέτης, 
λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και προκειμένου να αποκατα-
σταθούν οι οδοί στην Δ.Ε. Ροδοδάφνης ως ακολούθως

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

30-6261.016
Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση 
οδών έκτακτων καιρικών φαινομένων Δ.Ε. 

Συμπολιτείας
30.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 7.450,57 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2021.
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
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 174

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

του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
τρίτο (3ο) 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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα ε-
κτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας 
για το τρίτο (3ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.452/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολού-
θως:

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

σης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο 
έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1 εδά-
φιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-2010, 
τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν αντικατασταθεί 
και ισχύουν, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, αποτε-
λεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφα-
σης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμή-
νου του έτους 2021.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τρι-
μήνου του έτους 2021.
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
2021».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.452/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-9ΜΖ) απόφασή του, πε-

ρί έγκρισης του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομι-
κών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού 
έτους 2021,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/23.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) 
όμοια, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα και βρέ-
θηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,

δ)το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως είχε συμπληρω-
θεί 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 Ε-
σωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισμός των στοιχείων τα 
οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 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 Καλλικράτης» και το άρθρο 65 του ιδίου Νόμου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

ζ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ι-
σχύει 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 Υπουργείου Ε-
σωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
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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)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»,

ι)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»,

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 διάδο-
σης της πανδημίας» και

ιβ)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»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Χρήστου 
Γούτου, 3)Γεωργίου Γιοβά, 4)Δημητρίου Μπούνια, 5)Βασιλείου Θ. Χρι-
στόπουλου, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 7)Βασιλείου Τομαρά, 8)Δημη-
τρίου Παναγιωτακόπουλου, 9)Παναγιώτη Γιαννούλη, 10)Αθανασίου 
Χρυσανθόπουλου, 11)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 12)Μαρίας 
Ιατροπούλου, 13)Γεωργίου Κουβαρά, 14)Αγγελικής Κουρή και 15)Γεωρ-
γίου Γκίκα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με έντεκα (11) 
θετικές και δέκα πέντε (15) αρνητικές ψήφους, ενώ οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτης Μάρ-
κου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτα Γκρέμου-
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Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, έδωσαν «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 δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψή-
φο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για 
το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψή-
φος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,

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

σματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, τρίτου (3ου) 
τριμήνου οικονομικού έτους 2021, όπως αυτή εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. 
452/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2021.
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
Τετάρτη  1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 175

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ κατανομή) έτους 2021, στα Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας 
τους».

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)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
11)Δημήτριο Καλαμίδα 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,  19)Μιχάλη Κυριακόπουλο 
20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτρη Παναγιωτακόπουλο 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
23)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 28)Παναγιώτη Παπακωνστα-ντινόπουλο, 29)Μαρία 
Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά και 31) Αγγελική Κουρή 32)Γεώργιο Γκίκα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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», ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής 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 α-
ποτελεσματικότερη, 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 α-ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 
42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
πε-ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-σποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 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», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα 
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του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ.Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραγκονικολόπουλος Γιώργος, κωλυόμενος.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ κατανομή) 
έτους 2021, στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητας τους».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το τρίτο  (3ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και διαβάζει εισήγηση 
του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. 
Δημητρίου Καλογερόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως:
Κε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, 
Με την υπ’ αριθ. 10/2021 απόφασή της η  Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) 
στη συνεδρίαση της δια περιφοράς στις 29/11/2021 έκανε την Δ΄ κατανομή της 
τακτικής επιχορήγησης 2021 στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, 
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 128.736,60 € και το οποίο έχει πιστωθεί σε 
τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ: 
84386/17-11-2021 Υπουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων της Δ/νσης 
Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και την 
από 26/11/2021 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω απόφαση της ΔΕΠ παρακαλούμε για 
την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 128.736,60 € και την κατανομή της στις 
σχολικές επιτροπές ως εξής:
1) Να κατανεμηθεί το ποσό των 70.805,13€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται 
και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων που ανέρχεται στο ποσό των 
9.504,00€ και αφορά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021.
2) Να κατανεμηθεί το ποσό των 57.931,47€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για 
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κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. 

Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος για τις 
Σχολικές Καθαρίστριες των 2 Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το ΦΕΚ 3324/7-
8-2020 «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 
σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.» θα μετατραπούν από 1 Σεπτεμβρίου 2020 οι 
συμβάσεις των Σχολικών καθαριστριών σε Ορισμένου Χρόνου και η μισθοδοσία 
και η δαπάνη για το γάλα θα γίνεται από τον Δήμο Αιγιαλείας.               
         Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) την υπ’ αριθ.10/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΨ4Ω6Χ-Η21) απόφαση της Δ.Ε.Π. 
Αιγιαλείας,
 γ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 84386/17.11.2021 Υπουργική απόφαση του Τμήματος 
Επιχορηγήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών,
 δ)την από 26.08.2021 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων,
 ε)την ανάγκη της Δ’ κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις δύο 
Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές 
δαπάνες των σχολείων,
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 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»,
 η) 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», 
 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»,
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 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
 κ) 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», με ψήφους (25) υπέρ, έξι (6)  κατά των κ.κ. Παναγιώτη Μάρκου, 
Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Παναγιώτη Μαρινόπουλου, Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλου, Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και Γεωργίου Γκίκα ως εκ 
τούτου,

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ κατανομή) έτους 2021, στα Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας τους, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 128.736,60 € και το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 
του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021 και θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

Α) Στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας το ποσό των 70.805,13€ 
συμπεριλαμβανομένου και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων που 
ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00€ και αφορά το τελευταίο τρίμηνο του 
οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α.Ε 00-6711.001.

Β) Στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας το ποσό των 57.931,47€ και θα πιστωθεί στον 
ΚΑΕ 00-6711.002 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος για τις 
Σχολικές Καθαρίστριες των 2 Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το ΦΕΚ 3324/7-
8-2020,καθώς η μισθοδοσία και η δαπάνη για το γάλα θα γίνεται από τον Δήμο 
Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2021.
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
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 176

ΘΕΜΑ:
«Συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από 
Κ.Α.Π. έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
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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 διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο «Συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επι-
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από Κ.Α.Π. 
έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητάς τους» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχος Αι-
γιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δη-
μήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, η οποία έχει ως 
ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.13/2021 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 29/11/2021 έκανε την συμπληρω-
ματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχο-
λείων στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ανέρ-
χεται στο ποσό των 32.232,50 € και το οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.85940/ 
22-11-2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν.4555/2018 ο 
Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανο-
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μένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με 
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την ά-
σκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να ε-
πιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται σχετική α-
πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστω-
ση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδι-
κοποίησης του προϋπολογισμού.

Επειδή η εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου 
με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» είναι γενική, απαιτείται η ε-
ξειδίκευσή της για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές 
τους δαπάνες.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, την απόφαση της ΔΕΠ 
καθώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.85940/22-11-2021 έγγραφο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακαλούμε για 
την εξειδίκευση και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 32.232,50 € και 
την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:

Α)Να κατανεμηθεί το ποσό των 16.116,25 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-
γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότη-
τα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Β)Να κατανεμηθεί το ποσό των 16.116,25 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-
γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότη-
τα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.13/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΨ4Ω6Χ-Η21) απόφαση της 

Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.85940/22.11.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υ-

πηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ)την ανάγκη συμπληρωματικής κατανομής στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολι-

κή Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχο-
λική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την 
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κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς 
τους,

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 Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δή-
μων»,

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 διάδο-
σης 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 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 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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων, κ.κ. 1)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 2)Βασιλικής Ψυ-
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χράμη-Σταυροπούλου, 3)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 4)Παναγιώτας 
Γκρέμου-Γούσα, 5)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και 6) Γεωργίου Γκί-
κα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με είκοσι πέντε (25) θε-
τικές και έξι (6) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από Κ.Α.Π. έτους 
2021, συνολικού ποσού 32.232,50 €, ως ακολούθως: 

Α)Ποσού 16.116,25 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Β)Ποσού 16.116,25 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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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
Τετάρτη  1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 177

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη  δαπανών 
των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας τους».

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)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
11)Δημήτριο Καλαμίδα 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,  19)Μιχάλη Κυριακόπουλο 
20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτρη Παναγιωτακόπουλο 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
23)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/


                                                         6Ε4ΖΩ6Χ-ΒΜΑ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61aa0c9d1f569a61130c5180 στις 08/12/21 09:39
2

Δημητρακόπουλο, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία 
Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά και 31) Αγγελική Κουρή 32)Γεώργιο Γκίκα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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», ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής 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 α-
ποτελεσματικότερη, 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 περιορισμού της δια-σποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 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», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
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Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ.Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη 
συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Δημήτριος Μπούνιας

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραγκονικολόπουλος Γιώργος, κωλυόμενος.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για 
την κάλυψη  δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας τους».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το πέμπτο  (5ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και διαβάζει τις 
εισηγήσεις  του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
Κε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, 
     Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 439/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αιγιαλείας που εγκρίθηκε με την υπ’αρ………………..                           απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,  για 
έγκριση της έβδομης (10ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2021 ως προς το σκέλος των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, 
προσετέθησαν χρήματα  στον κωδικό ( ΚΑ 00-6731.005) « Προαιρετικές 
Εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές», ώστε να δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση στο 
ΝΠΔΔ του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία:  «Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας 
Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας».
   Σύμφωνα   με την   υπ’ αρ.  31/2021 απόφαση(πράξη 13/2021) το παραπάνω 
ΝΠΔΔ, ζητά  έκτακτη οικονομική ενίσχυση, καθώς υπάρχουν αυξημένες δαπάνες 
εξοπλισμού και ενίσχυσης των σχολικών μονάδων, και ειδικότερα σε ότι αφορά τα 
μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του covid 19  στις σχ. Μονάδες.
   Έχοντας υπόψη το άρθρο 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και βάσει του ν.4257/2014 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:
  «1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή 
χρηματικών επιχορηγήσεων:
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v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των 
σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
  «Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το 
συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των 
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς 
προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους 
ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές», 
     Με την υπ’ αριθ. 31/2021 απόφαση(πράξη 13/2021) της Σχολικής  Επιτροπής 
της Α/θμιας Εκπ/σης, το οποίο επισυνάπτω, την υπ’ αριθμό 11/2021 απόφαση της 
ΔΕΠ, καθώς και του γεγονότος ότι η συμμετοχή της κρατικής επιχορήγησης σε 
σχέση με το οικονομικό έτος 2020 είναι μειωμένη, εισηγούμαι   προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας, να αποφασίσει την  έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης 
στο  ΝΠΔΔ με επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Αιγιαλείας», με το ποσό  των 5.000€.
Το  ανωτέρω ποσό των  5.000€ να δοθεί στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή, ώστε να 
καλυφθούν οι έκτακτες λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών μονάδων, 
προκειμένου να αναβαθμιστούν αισθητικά και ποιοτικά τα σχολεία και να τα 
καταστήσουμε τεχνολογικά εξοπλισμένα.
Κε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, 
     Σύμφωνα με την  υπ’ αριθ.   απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
που εγκρίθηκε με την  υπ’ αρ.    απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,  για έγκριση της έβδομης (7ης) 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 ως 
προς το σκέλος των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, προσετέθησαν χρήματα  
στον κωδικό ( ΚΑ 00-6731.006) « Προαιρετικές Εισφορές στις Σχολικές 
Επιτροπές», ώστε να δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου 
Αιγιαλείας με την επωνυμία:  «Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Αιγιαλείας».
    Σύμφωνα   με την  υπ’ αρ. 79/05-10-2021 απόφαση, το παραπάνω ΝΠΔΔ ζητά  
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να καλυφθούν οι πρώτες δαπάνες για την 
διαμόρφωση των χώρων που θα στεγάσουν το νεοϊδρυθέν ΕΝΕΕΓΥΛ στο 1ο ΓΕΛ 
Αιγίου.
   Επιπροσθέτως η Σχολική Επιτροπή έχει αναλάβει τη δαπάνη θέρμανσης των 
σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της. Το κόστος αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό, 
γίνεται πολλές φορές βρόγχος για τα πενιχρά οικονομικά της  Σχολικής Επιτροπής, 
λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης και της αύξησης της τιμής του 
πετρελαίου.
 Έχοντας υπόψη το άρθρο 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και βάσει του ν.4257/2014 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:
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  «1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή 
χρηματικών επιχορηγήσεων:
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των 
σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
  «Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το 
συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των 
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς 
προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους 
ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές», 
     Με την υπ’ αρ. 79/05-10-2021 απόφαση της Σχολικής  Επιτροπής της Β/θμιας 
Εκπ/σης, την οποία επισυνάπτω, την υπ’ αριθμό 12/2021 απόφαση της ΔΕΠ, 
καθώς και του γεγονότος ότι η συμμετοχή της κρατικής επιχορήγησης σε σχέση με 
το οικονομικό έτος 2020 είναι μειωμένη, εισηγούμαι   προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας, να αποφασίσει την  έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης 
στο  ΝΠΔΔ με επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Αιγιαλείας», με το ποσό  των 5.000€.

         Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) τις εισηγήσεις του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) το απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π) 29  Νοεμβρίου 2021 με αριθμ.αποφ.11
γ) το απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π) 29  Νοεμβρίου 2021 με αριθμ.αποφ.12
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 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»,
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 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», 
 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.643/69472/24.09.2021 (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
 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 
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» και με ψήφους (23) υπέρ , έξι (6)  κατά των κ.κ. Παναγιώτη 
Μάρκου, Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 
Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, Παναγιώτη Δημητρακόπουλο και Γεωργίου Γκίκα, 
ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, την έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης, ύψους 5.000€. Στον  προϋπολογισμού  του Δήμου του οικονομικού 
έτους 2021 ως προς το σκέλος των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, 
προσετέθησαν χρήματα τα οποία θα βαρύνουν τον κωδικό   ( ΚΑ 00-6731.005) με 
τίτλο  « Προαιρετικές Εισφορές στις Σχολικές Επιτροπές», ώστε να δοθεί ως 
έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία:  
«Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας» και την έκτακτη 
επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 5.000€. Στον  
προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 ως προς το σκέλος των 
λειτουργικών εσόδων και εξόδων, προσετέθησαν χρήματα τα οποία θα βαρύνουν τον 
κωδικό ( ΚΑ 00-6731.006) με τίτλο « Προαιρετικές Εισφορές στις Σχολικές 
Επιτροπές», ώστε να δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου 
Αιγιαλείας με την επωνυμία:  «Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Αιγιαλείας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2021.

O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: 9ΔΚ9Ω6Χ-853

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61a9cc551f569a6113fb0c16 στις 03/12/21 13:41
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
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 178

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, 

Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία 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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, 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, 
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«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παι-
δεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και 
δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 
Νομικού Προσώπου, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος διαβάζει ει-
σήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 58 του N.3852/2010 όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και τροπο-
ποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 η αρμοδιότητα 
της εξειδίκευσης σε Νομικό Πρόσωπο ασκείται από την Οικονομική Επι-
τροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2020 
από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 1.666.124,72 €. Για 
το 2021 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.433.135,82 € και σύμ-
φωνα με το ΦΕΚ 5281B/26-11-2018 βάση του οποίου η ετήσια τακτική 
επιχορήγηση του Δήμου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των 
1.009.200,00 € και τον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομι-
κού έτους 2021 στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη 
των λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δρά-
σεων αρμοδιότητας του, σας γνωρίζουμε ότι από την έναρξη του έτους 
2021 έως και σήμερα, έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι οποίες κρίνονται 
απολύτως επιτακτικές για τη λειτουργία των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. καθώς 
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και για τις οποίες είτε δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 είτε οι προβλεπόμενες πιστώ-
σεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών στο σύ-
νολό τους (π.χ. μεταφορά παιδικών σταθμών σε νέες εγκαταστάσεις, αυ-
ξημένος αριθμός τίτλων βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αυξημένος 
αριθμός παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς κ.λπ.).

Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
100.000,00 € παρατίθενται ως ακολούθως:

 Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών ώστε 
αυτές να πληρούν τις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις α-
σφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.

 Την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών λόγω covid στην λει-
τουργία των παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών 
δομών του Ν.Π.Δ.Δ.

 Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών 
σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται για την α-
σφαλή λειτουργία τους.

 Τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών με βιβλία - παιχνίδια και 
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που 
φιλοξενούνται σε αυτούς.

 Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση 
των απαραίτητων πιστοποιητικών Κλειστών Γυμναστηρίων ώστε να α-
δειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

 Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση 
των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου ώστε να 
αδειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

 Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων των 
γηπέδων ποδοσφαίρου.

 Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την συντήρηση του χώρου έκθεσής τους καθώς και την επι-
σκευή στέγης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ακράτας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη λήψη από-
φασης για την έγκριση της καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία 
του Δήμου Αιγιαλείας», συνολικού ύψους 100.000,00 €.

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία 
Δήμου Αιγιαλείας», κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου,
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β)την ανάγκη έκτακτης επιχορήγησης στο ανωτέρω Νομικό Πρό-
σωπο για την κάλυψη νέων αναγκών,

γ)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»,

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 συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας» και

ζ)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)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας και 3)Γεώργιος Γιοβάς πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Πα-
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ναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 2)Μαρίας Ιατροπούλου και 3)Γεωρ-
γίου Κουβαρά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με είκοσι 
μία (21) θετικές και τρεις (3) αρνητικές ψήφους, ενώ οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτης Μάρ-
κου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτα Γκρέμου-
Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, έδωσαν «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 δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψή-
φο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για 
το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψή-
φος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,
                                 Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει

Εγκρίνει την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πο-
λιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγια-
λείας», συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για την 
κάλυψη νέων αναγκών ως ακολούθως:

• Την επισκευή των παιδικών χαρών των Παιδικών Σταθμών ώστε 
αυτές να πληρούν τις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις α-
σφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.

• Την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών λόγω covid στη λειτουρ-
γία των Παιδικών Σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δο-
μών του Ν.Π.Δ.Δ.

• Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των Παιδικών 
Σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται για την α-
σφαλή λειτουργία τους.

• Τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών με βιβλία - παιχνίδια και 
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που 
φιλοξενούνται σε αυτούς.

• Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση 
των απαραίτητων πιστοποιητικών κλειστών γυμναστηρίων ώστε να α-
δειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

• Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση 
των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα γήπεδα ποδοσφαίρου ώστε να α-
δειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

• Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων των 
γηπέδων ποδοσφαίρου.

• Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το 
Ν.Π.Δ.Δ. με τη συντήρηση του χώρου έκθεσής τους καθώς και την επι-
σκευή στέγης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ακράτας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2021.
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
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 179

ΘΕΜΑ:
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2022-2023».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, 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 διά-
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στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2022-
2023» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημήτριο Καλογερόπου-
λο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακλούθως:

«Σύμφωνα με:
Α)τον Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3: η δημοτική ή κοινοτική επι-

τροπή παιδείας εισηγείται στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δη-
μοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση 
και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των 
Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακο-
λουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση 
του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Β)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών μονά-
δων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Ε-
φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση συγχώνευση των σχολικών μο-
νάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβα-
σμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ.13 
του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τε-
χνικά-επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά 
λύκεια, η διαίρεση και ην μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γί-
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νονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα 
των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985».

Με την υπ’ αριθ.21/2021 απόφαση της ΔΕΠ Αιγιαλείας, αποφασί-
στηκε να γίνουν παρακάτω σχολικές μεταβολές για σχολικό έτος 2022-
2023:

Α)Την ίδρυση τομέων στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αιγίου ως ακολούθως:
1. Τομέα: Πληροφορικής:

με  Ειδικότητες: α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
β. Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ με 13 μαθητές.
2. Τομέα: Γεωπονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος

με Ειδικότητες: α. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου
β. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών.
Ειδικότερα:
1. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών για την περίπτωση ίδρυ-

σης του Τομέα Πληροφορικής: 5
2. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών για την περίπτωση ίδρυ-

σης ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»: 5
3. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών για την περίπτωση ίδρυ-

σης Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος»: 5,
4. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την 

περίπτωση ίδρυσης ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου» : 5

5. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών της Δ΄ Γυμν. ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
και Α΄ Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την περίπτωση ίδρυσης Τομέα: 10

6. Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-
Λ για την περίπτωση ίδρυσης ειδικότητας: 5.

Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα που συστεγάζεται με το 1ο Ημερή-
σιο ΓΕΛ Αιγίου δεν έχει καθόλου τομείς και ειδικότητες και η υφιστάμενη 
δομή ιδίου τύπου είναι το ΕΝΕΕΓΥΛ Πατρών το οποίο, όμως απέχει 50 χι-
λιόμετρα από την πόλη του Αιγίου.

Με την ίδρυση των συγκεκριμένων τομέων και ειδικοτήτων αφενός 
παρέχεται καλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
των μαθητών της συγκεκριμένης περιοχής, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, 
κι αφετέρου συνδέεται η παρεχόμενη εκπαίδευση με την παραγωγή και την 
αγορά εργασίας της περιοχής συμβάλλοντας στη μελλοντική παραμονή και 
δραστηριοποίηση των μαθητών στο συγκεκριμένο Δήμο και στην οικονομι-
κή του ανάπτυξη με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη κοινωνία. Τέ-
λος, η ύπαρξη Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιο-
χή και οι διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής εξασφαλίζουν την ύπαρξη ε-
παρκούς μαθητικού δυναμικού για την υπό ίδρυση σχολική μονάδα και τη 
λειτουργία της σε βάθος χρόνου.

Β)Την
1. Κατάργηση του Δ.Σ. Ελαιώνα
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Το Δ.Σ. Ελαιώνα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας για δύο σχο-
λικά έτη και δε φαίνεται δυνατότητα λειτουργίας του τα επόμενα σχολικά 
έτη βάσει του αριθμού μαθητών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο. Επι-
πλέον, το κτίριο που στέγαζε το Δ.Σ. Ελαιώνα έχει ήδη παραχωρηθεί και 
χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Ν/Γ Διακοπτού. Επομένως, αποτελεί 
αναγκαιότητα η κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα.

2. Προαγωγή του Δ.Σ. Διακοπτού από 10/θ σε 11/θ
α) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών το τρέχον σχ. έτος είναι 

171 μαθητές.
β) Το σχ. Έτος 2022-23 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 221 

μαθητές.
γ) Η στέγαση  είναι εξασφαλισμένη.
3. Υποβιβασμός του Δ.Σ. Μεγανίτη από 2/θ σε 1/θ
α) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών το τρέχον σχ. έτος είναι 0 

μαθητές.
β) Το σχ. έτος 2022-23 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 0 μα-

θητές.
γ) Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη.
4. Υποβιβασμός του Ν/Γ Κουλούρας από 3/θ σε 2/θ
α) Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών το τρέχον σχ. έτος είναι 28 

μαθητές.
β) Το σχ. έτος 2022-23 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 28 μα-

θητές.
γ) Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας-Προέδρου της Δημοτι-

κής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημητρίου Καλογερο-
πούλου,

β)την υπ’ αριθ.21/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΠΒΩ6Χ-1ΨΜ) απόφαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.),

γ)τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλό-
πουλος, αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτι-
σμού,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.124/26.11.2021 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης 
λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και τις υπ’ αριθ.πρωτ.440 & 441 όμοιες 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγια-
λείας,

ε)τις υπ’ αριθ.πρωτ.49783/01.12.2021 & 50271/03.12.2021 βε-
βαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,



ΑΔΑ: ΨΨΔ6Ω6Χ-4ΟΜ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61ade49e4544f5a995a0fa5e στις 06/12/21 13:01
6

στ)το υπ’ αριθ.πρωτ.15032/25.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

ζ)το υπ’ αριθ.πρωτ.Φ.02.1.Γ/18001/23.11.2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

η)την υπ’ αριθ.πρωτ.864/19.11.2021 τεκμηρίωση εισήγησης του 
1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστή-
ριξης (1ο ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ.) Αχαΐας,

θ)το υπ’ αριθ.πρωτ.141901/ΓΔ4/05.11.2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ι)το γεγονός ότι η στέγαση είναι εξασφαλισμένη,
ια)την ανάγκη ισχύς της αναστολής εφαρμογής της υπ’ αριθ. 

71336/Δ4/24.06.2011 (Φ.Ε.Κ.1575/τ.Β/27.06.2011) Απόφασης Υπουρ-
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, περί «Συγχώνευ-
σης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κατά το μέρος 
που αφορά τη συγχώνευση του Γ.Ε.Λ. Αιγείρας με το Γ.Ε.Λ. Ακράτας 
και την ονομασία του σε Γ.Ε.Λ. Ακράτας, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδος,

ιβ)την παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

ιγ)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) 
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 
(Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραμα-
τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνω-
ση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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»,

ιε)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. 
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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»,

ιστ)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»,

ιζ)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

ιη)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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας, 3)Γεώργιος Γιοβάς και 4)Γεώργιος Γκίκας και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτης Μάρ-
κου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτα Γκρέμου-
Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, έδωσαν «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 δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψή-
φο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για 
το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψή-
φος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:
Α.-Κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα.
Β.-Προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού από 10/θ σε 

11/θ. Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη.
Γ.-Υποβιβασμός του Δημοτικού Σχολείου Μεγανίτη από 2/θ σε 

1/θ. Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη.
Δ.-Υποβιβασμός του Νηπιαγωγείου Κουλούρας από 3/θ σε 2/θ. 

Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη.
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2)Τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

-Ίδρυση τομέων στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αιγίου.
Α.-Τομέα: Πληροφορικής με ειδικότητες:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
β. Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ με 13 μαθητές.
Β.-Τομέα: Γεωπονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότη-

τες:
α. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου.
β. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2021.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
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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
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 180

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση-Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κέντρου 

Κοινότητας 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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Τροποποίηση-Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κέ-
ντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» και διαβάζει εισήγηση του Προϊ-
σταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου Καΐτσα, η οποία έχει ως 
ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την αριθ.4234/2016 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» με κωδικό ΟΠΣ 
5002003  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

3. Την αριθ.530/19.10.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αι-
γιαλείας περί αποδοχής της απόφασης ένταξης και την αριθ.572/01.11. 
2016 τροποποιητική απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Την αριθ.690/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υλο-
ποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  
Δήμου Αιγιαλείας».

5. Τη με αρ.πρωτ.206/19/1/2017 Τροποποίηση της Πράξης «Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας «με κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020».

6. Τη με αρ.126/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έ-
γκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας 
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του Δήμου Αιγιαλείας» όπως έχει τροποποιηθεί με την 453/2017 Απόφα-
ση του Δ.Σ.

7. Την υπ’ αρ.453/2017 απόφαση ΔΣ Αιγιαλείας που αφορά τη 
τροποποίηση της υπ’ αρ.126/2017 απόφασης περί έγκρισης του Εσωτερι-
κού Κανονισμού 8.Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας.

9. Την 4417/22/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης ‘Κέντρο Κοινό-
τητας Δήμου Αιγιαλείας ‘με κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020’.

10. Την 535/2019 Απόφαση Δ.Σ Για το αντικείμενο: «Αποδοχή της 
υπ’ αριθ.4417/22.10.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας για τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγια-
λείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020» και έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφα-
σης Υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 
530/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας».

11. Την 1148/2019 Απόφαση Δημάρχου με τίτλο «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ.566/19 απόφασης Δημάρχου η οποία τροποποίησε την υπ’ αρ. 
690/16 Απόφαση Δημάρχου υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 
(Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο κοινότητας στο Δήμο Αιγιαλείας» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS)5002003.

12. Την υπ’ αρ.77/2020 Απόφαση του ΔΣ Αιγιαλείας με την οποία 
αποφασίζει την τροποποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των 
εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, στην υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αιγιαλείας 
σε πλήρη απασχόληση.

13. Τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας,
Ότι το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μία δομή που θεσμοθετήθηκε 

με τον Ν.4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Από-
φαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 με σκοπό να παράσχει ο-
λιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μας μέσα από την ανά-
πτυξη ενός πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με την ταυτόχρονη προώθηση 
στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα εξυπηρετεί τους πολίτες στη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για προγράμματα όπως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 
ΤΕΒΑ, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2019 εξυπηρετεί τις αιτήσεις για όλα τα 
προνοιακά επιδόματα και από τον Μάρτιο του 2019 το Επίδομα Στέγα-
σης και από τον Φεβρουάριο του 2020 το επίδομα Γέννησης. Παράλληλα 
προσφέρει υπηρεσίες ενδυνάμωσης, εργασιακής συμβουλευτικής και ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης. Η δομή αρχικά στελεχώθηκε από τρείς κοινωνι-
κούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο και ένας οδηγό ενώ σύμφωνα με την 
1148/19 Απόφαση Δημάρχου έγινε διεύρυνση του κέντρου και πρόσληψη 
επιπλέον δυο Κοινωνικών Λειτουργών. Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοι-
νότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου 
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Αιγιαλείας και συγκεκριμένα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συν-
θήκες φτώχειας, ΑμεA, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν κατα-
στάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αι-
τούντες άσυλο και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ειδικότερα: 1)την με-
ταστέγασή του Κέντρου Κοινότητας σε κτίριο επί της οδού Αράτου 67 & 
Ρ. Φεραίου στο Αίγιο, 2)το ωράριο λειτουργίας της δομής και 3)την με-
τατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των εργαζομένων με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  καθώς και της 
ενίσχυσής του με επιπλέον προσωπικό,
εισηγούμαστε την τροποποίηση - επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας ως 
έχει:

Ως συνημμένος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. 
Δημητρίου Καΐτσα,

β)την υπ’ αριθ.4234/2016 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη 
της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» με κωδικό ΟΠΣ 
5002003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,

γ)την υπ’ αριθ.530/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, περί αποδοχής της απόφασης ένταξης και την υπ’ αριθ.572/01.11. 
2016 τροποποιητική απόφαση,

δ)την υπ’ αριθ.690/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, περί υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο «Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας»,

ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.206/19/1/2017 τροποποίηση της Πράξης «Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας «με κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020»,

στ)την υπ’ αριθ.126/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθ.453/2017 όμοια,

ζ)την υπ’ αριθ.453/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ.126/2017 όμοιας, περί έ-
γκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Αιγιαλείας,
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η)την υπ’ αριθ.4417/22.10.2019 τροποποίηση της Πράξης «Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας με κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,

θ)την υπ’ αριθ.535/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, περί αποδοχής της υπ’ αριθ.4417/22.10.2019 απόφασης του Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοι-
νότητας Δήμου Αιγιαλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έγκριση της τροποποίησης 
του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως αυτό έχει εγκρι-
θεί με την υπ’ αριθ.530/2016 όμοια,

ι)την υπ’ αριθ.1148/2019 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί 
τροποποίησης της υπ’ αρ.566/19 απόφασης Δημάρχου η οποία τροπο-
ποίησε την υπ’ αρ.690/16 Απόφαση Δημάρχου υλοποίησης με ίδια μέσα 
του υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο κοινότητας στο Δήμο Αιγιαλείας» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002003,

ια)την υπ’ αριθ.77/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, περί τροποποίησης των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των ερ-
γαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
στην υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αιγιαλείας σε 
πλήρη απασχόληση,

ιβ)τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αι-
γιαλείας,

ιγ)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»,

ιδ)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»,

ιε)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 
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κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδο-
σης της πανδημίας»,

ιστ)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 αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,

ιζ)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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ιη)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2020), ό-
πως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και

ιθ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ε-
σωτερικών (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”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας, 3)Γεώργιος Γιοβάς και 4)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση - επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας ως ακολούθως:
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ   
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Προοίμιο

Με τον Κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 
Αιγιαλείας. Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.
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                   Άρθρο 1. Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο

1. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας είναι μια νέα δομή που 
θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του 
(Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). 

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 
εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους 
τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής 
προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε 
εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που 
αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

3. Αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, 
με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την 
κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή 
προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω.

4. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας λειτουργεί ως δομή 
συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από 
αυτή.

5. Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής 
σε τοπικό επίπεδο, στο συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων φορέων και στη 
χωρική ενοποίηση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο 
Αιγιαλείας , μέσω μιας κεντρικής δομής.

6. Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Αιγιαλείας.

7. Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.Π.Σ.), δεδομένου ότι δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και 
επικοινωνίας τόσο μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης όσο 
και των διαφορετικών φορέων και δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
προστασίας. Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο Δήμο αδαπάνως από τον φορέα που το 
σχεδιάζει και το υλοποιεί με μέριμνα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης
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Άρθρο 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Αντικείμενο
1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των 
πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου 
στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα 
με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του 
δήμου. 1

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς 
άξονες:
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών  κοινωνικής 
προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού

  επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 
  ωφελουμένων.  

 Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί: 
1.να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα 
κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
2.να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής 
προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
3.να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), 
από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις 
απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.
4.να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες 
απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του
5.να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
 6.να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
7.να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,
8.να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
9.να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού 
περιεχομένου.
Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει 
παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να 
λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

2. Αντικείμενο 

1Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ
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Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελεί ένα «front desk» 
υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο. 

Στο Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί επίσης Κινητή Μονάδα για την εξυπηρέτηση 
των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου Αιγιαλείας.

Άρθρο 3. Ωφελούμενοι: δικαιώματα και υποχρεώσεις
1. Ωφελούμενοι, εξυπηρετούμενοι

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών 
του Κέντρου και της κινητής μονάδας του, και ο οποίος έχει καταγραφεί στο 
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς. 

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον 
τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του 
Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και 
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, 
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

2.  Διαδικασία Εγγραφής Ωφελουμένων 

Ο πιθανός ωφελούμενος που απευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας, ή σε άλλη 
διασυνδεδεμένη δομή η οποία μπορεί να αποτελεί το αρχικό σημείο εισόδου για την 
λήψη υπηρεσιών, εγγράφεται από το αρμόδιο στέλεχος στην Καρτέλα Εγγραφής και 
Παρακολούθησης Ωφελούμενου με Μοναδικό Κωδικό Ωφελούμενου, ο οποίος θα 
αποδίδεται με τρόπο ώστε να χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της οικογένειας. 

Στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου συμπληρώνονται: 

α) Γενικά στοιχεία, εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται από άλλο σημείο εισόδου 
και παραπομπή στο Κέντρο Κοινότητας για πλήρες ιστορικό. Με τον όρο γενικά 
στοιχεία εννοούμε τα αρχικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα 
στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία 
μπορούν να επιβεβαιωθούν από την ίδια την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο 
αντίστοιχο/ισοδύναμο έγγραφο (δίπλωμα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας). 

β) Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και ιστορικό 
του ωφελούμενου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την ανάγκη 
λήψης παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, εφόσον η καταγραφή γίνεται 
από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας ή του 
Παραρτήματός του. 

γ) Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες 
που ζητούνται από τον κατά γραφόμενο (π.χ. νομική συνδρομή, πλάνο οικονομικής 
διαχείρισης) .

3. Δικαιώματα ωφελούμενων 
Για τους ωφελούμενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής:

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική (ή διασύνδεση με 
αντίστοιχες υπηρεσίες)
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Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

Πληροφόρηση αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας 
που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστημα των προβλεπόμενων ωρών και ημερών 
λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως 
αυτές αναγράφονται σε εμφανές σημείο στο χώρο του.

Πλήρης σεβασμός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, 
της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού προσανατολισμού τους.

Κατόπιν αίτησής τους, οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην 
ενημέρωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για την εξέλιξη των αιτημάτων ή/και 
των αιτήσεων που έχουν κάνει στο Κέντρο για οποιαδήποτε δράση, πρόγραμμα και 
παροχή υπηρεσιών εν γένει.

4.Υποχρεώσεις εξυπηρετούμενων – πιθανών ωφελουμένων
Οι προσερχόμενοι προς εξυπηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας αποδέχονται τους 
παρακάτω όρους και περιορισμούς:
Σε περίπτωση που προσέρχονται σε ημέρες και ώρες εκτός προγράμματος, το 
προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή/και 
να μην επιτρέψει την είσοδο στον χώρο.

Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
όπως αυτός τροποποιείται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(στο εξήςΓΚΠΔ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τεθεί σε υποχρεωτική 
εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από 25Μαḯου 2018.
Γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης 
(λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) μεταξύ 
εξυπηρετούμενων ή εξυπηρετούμενων και στελεχών της Δομής 

Είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα και σε περίπτωση απώλειας τα 
μέλη του προσωπικού δεν φέρουν καμία ευθύνη. Οφείλουν να σέβονται τους 
υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους ωφελούμενους, καθώς και τους χώρους του 
Κέντρου.

Είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο για τη λήψη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών εκτός από τις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται επαρκώς η 
αδυναμία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, διορίζουν και εξουσιοδοτούν πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπό τους.

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας με το 
μοναδικό αριθμό αναφοράς που τους διατίθεται από το Κέντρο για την εξυπηρέτησή 
τους. 

Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή 
και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός του 
συνδικαιούχου, ο οποίος θα μπορεί να ορισθεί με υπεύθυνη δήλωση του κύριου 
δικαιούχου. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το Κέντρο.
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Οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε τυχόν δικαιολογητικό τούς ζητηθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία, το οποίο η ίδια δεν μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά ή με άλλο 
τρόπο βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης, ενδέχεται να 
εξαιρεθούν από προγράμματα των οποίων οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις και 
να μην καταστούν ωφελούμενοι

5. Παρακολούθηση εξυπηρετούμενων και ωφελουμένων 

Η παρακολούθηση των ατόμων που εξυπηρετούνται στο Κέντρο Κοινότητας, των 
ωφελουμένων από συγκεκριμένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
συμβουλευτική, συμπλήρωση αιτήσεων κ.α.) και όσων παραπέμπονται σε άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Υπνωτήριο) θα γίνεται μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης. 

Παράλληλα, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση λήψης επιδομάτων/παροχών 
(Πρόνοια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λπ.) 

Προβλέπεται επίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με φορείς και 
προγράμματα (ΟΑΕΔ, Δια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λπ.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
επιτόπου συμπλήρωση αιτήσεων ή/και η άμεση παραπομπή των ωφελουμένων.

Άρθρο 4. Διοικητική και Οικονομική Οργάνωση του
Κέντρου Κοινότητας

1. Διοικητική οργάνωση του Κέντρου Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας με την κινητή του μονάδα υπάγεται διοικητικά, οικονομικά 
και θεσμικά στο Δήμο Αιγιαλείας και ανήκει οργανωτικά στο Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας , το οποίο ασκεί εποπτεία και έλεγχο 
στη λειτουργία του Κέντρου και με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού.

Ο Δήμος ως φορέας υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας, για τη διαρκή και απρόσκοπτη συνεργασία του με το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , για την παροχή αδειών του προσωπικού 
και για την τήρηση του ωραρίου και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Το Κέντρο Κοινότητας υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές του 
Δήμου και της αρμόδιας Περιφέρειας. Τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται να 
παρέχουν κάθε πληροφορία στα αρμόδια όργανα.

Το Κέντρο Κοινότητας δύναται να διευρύνει τη δράση του, εκτός της έδρας του, και 
με Κινητή Μονάδα για τον εντοπισμό και την εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων 
περιοχών. Η κινητή μονάδα παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή αποτελεί δομή 
υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών και συντονισμού δράσεων 
κοινωνικής ένταξης. Η Κινητή Μονάδα διοικητικά ανήκει στο Κέντρο Κοινότητας 
και εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 
Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας που εποπτεύει και το Κέντρο Κοινότητας.

2. Πόροι του Κέντρου Κοινότητας
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Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από 
χορηγίες ή και δωρεές.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν. 

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτικής Ελλάδας» και έχει 
συσταθεί με βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ.

Διοικητικά Υπεύθυνος για το Κέντρο είναι ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου Αιγιαλείας. 

Στο Κέντρο υπάρχουν αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο και ευανάγνωστα 
διατυπωμένες, αφενός οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αφετέρου τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές. 

Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 
καταγραφής, το οποίο διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων 
φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωμένο να καταγράφει ηλεκτρονικά τον/την κάθε 
ωφελούμενο/η με σκοπό τη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων που: α) θα 
εξασφαλίζουν την καλύτερη εξυπηρέτησή του με γνώμονα πάντα το σεβασμό των 
δικαιωμάτων και της προσωπικότητάς του και β) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα προκύπτουν από το εθνικό και κοινοτικό 
κανονιστικό πλαίσιο. 

Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου γίνεται από το προσωπικό, το οποίο 
δύναται να συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών, η οποία θα δημιουργηθεί γι΄ αυτό 
το σκοπό, ή / και φοιτητών σε πρακτική άσκηση. 

Ο Δήμος θα ορίσει τα πεδία, στα οποία θα απασχολούνται οι εθελοντές, το προφίλ 
τους και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξής τους στις δραστηριότητες του 
Κέντρου, ενώ θα τηρεί σχετικό αρχείο.

Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούμενοι, θα πρέπει να ενεργούν αυστηρά υπό τους 
όρους που τίθενται από το Συντονιστή του Κέντρου και υπό την εποπτεία των 
πιστοποιημένων εργαζομένων αυτού καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή 
Διεύθυνσης του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πιστοποιηθούν και να 
έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διασύνδεσης των 
εξυπηρετούμενων.
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Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με την
Κοινωνική Υπηρεσία

Συντονίστρια και εποπτεύουσα αρχή για το Κέντρο Κοινότητας, σύμφωνα με την αρμόδια 
ΚΥΑ, είναι το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
Αιγιαλείας.

Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή μονάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αιγιαλείας λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά ως προς αυτήν. Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που έχουν περιγραφεί τόσο στην ΚΥΑ όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής το 
Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωτικό και ταυτόχρονα αναγκαίο να λειτουργήσει 
παράλληλα, επάλληλα και ενισχυτικά με την Κοινωνική Υπηρεσία. 

Καθώς στο Δήμο Αιγιαλείας η Κοινωνική Υπηρεσία είναι στελεχωμένη, το Κέντρο 
Κοινότητας θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ. 
αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29-03-2016 (ΦΕΚ 854Β/30-3-2016) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».

Άρθρο 7. Ωράριο λειτουργίας

 Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή . Μία ημέρα την εβδομάδα (ενδεικτικά την 
Τετάρτη) λειτουργεί διευρυμένο ωράριο και συγκεκριμένα , από τις 8.00 πμ – 18.00μμ. . 
Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται η εφαρμογή κυλιόμενου ωραρίου απασχόλησης του 
προσωπικού (βάρδιες), προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της 
δομής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Το Κέντρο Κοινότητας διατηρεί την ευελιξία να προσαρµόσει διαφορετική ηµέρα του 
διευρυμένου ωραρίου (π.χ. Τρίτη ή Πέµπτη) µε την υποχρέωση την εκ των προτέρων

ενημέρωση του κοινού και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και χωρίς να 
απαιτείται τροποποίηση του παρόντος κανονισµού.

Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του προσωπικού δε θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες 
την εβδομάδα.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσηµες αργίες του κράτους και του 
∆ήµου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).

Η πιθανή υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το ΕΚΤ.

Το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
πάντως σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας».

Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου -προσωπικό
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Το Κέντρο στελεχώνεται από α) Επιστημονικό Προσωπικό : (5) πέντε ΤΕ 
Κοινωνικούς Λειτουργούς (1) , ένα ΠΕ Ψυχολόγο και β) Άλλο προσωπικό ¨ 
(1) έναν οδηγό . Όλα  το παραπάνω προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης.

Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υπεύθυνος για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και 
των ωρών λειτουργίας του Κέντρου θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός. 
Το απαιτούμενο προσωπικό του Κέντρου θα προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες 
και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και τη σχετική ΚΥΑ.

Το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του Έργου ή του Υποέργου 
ως δομή συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, όπως περιγράφεται στο σχετικό 
Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

Άρθρο 9: Καθήκοντα & Αρμοδιότητες προσωπικού

1. Αρμοδιότητες στελεχών Κέντρου Κοινότητας 
  Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός) 

› Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του 
Κέντρου 

› Έχει την ευθύνη συντονισμού του προσωπικού για τη λειτουργία του 
Κέντρου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων 

› Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της 
τήρησης ωραρίου 

› Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και 
απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου. 
Επίσης, έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και 
του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων 

› Συντονίζει, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, 
τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση 
ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.) 

› Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες 

› Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο 
αντίστοιχο τμήμα. 

› Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δημοσιότητας . Έχει την ευθύνη 
έκδοσης ενημερωτικού εντύπου ο ή ηλεκτρονικού υλικού.

› Αρχειοθέτηση, (έντυπη και ηλεκτρονική) 
› Δακτυλογράφηση και επεξεργασία κειμένων 
› Έκδοση αντιγράφων-φωτοτυπιών 
› Προετοιμασία εντύπων και παρουσιάσεων του Κέντρου 
› Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία αποτελεσμάτων, ερευνών που 

εκπονούν τα στελέχη του Κέντρου 
› Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Κέντρου 
› Παρακολούθηση – ενημέρωση ιστοσελίδας της δομής, ή την παροχή 

στοιχείων για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ αναφορικά με τις 
δραστηριότητες του Κέντρου (υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.λπ.) 
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› Διεκπεραιώσεις ΕΛΤΑ και courier
› Επιμέλεια αποστολής ομαδικών επιστολών - προσκλήσεις 
› Υποδοχή και εσωτερική προώθηση αιτήσεων 
› Προετοιμασία συναντήσεων 
› Συνεννόηση με προμηθευτές 
› Καταχώρηση στοιχείων που υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του Κέντρου 

και τα στελέχη- τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.
› Σύνταξη εξοδολογίων, παρουσιολογίων και τήρηση αρχείου.

 Ψυχολόγος 

› Αναλαμβάνει την υποδοχή & διαχείριση περιστατικών που χρήζουν 
ψυχολογικής στήριξης

› Συμβάλλει στη διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές αξιολογήσεις (τεστ κι 
άλλες μεθόδους ψυχολογικής εκτίμησης) 

› Αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης μέσα από 
ατομικές και ομαδικές συνεδρίες καθώς επίσης και συνεδρίες οικογένειας 
όπου απαιτείται (π.χ. θύλακες ΡΟΜΑ) 

› Συνεργάζεται με τους αντιπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς για την αξιοποίηση υφιστάμενων δράσεων 
ψυχολογικής στήριξης για τους ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας 

› Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΚ και της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου για τον προσδιορισμό και κάλυψη των αναγκών και 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ωφελουμένων 

› Συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και σε θέματα 
ευαισθητοποίησης για τον πληθυσμό στόχο, στο πεδίο αυτό 

› Παραπέμπει τους ωφελούμενους σε αρμόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο 

› Συνεργάζεται με το προσωπικό του κέντρου και του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής και Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
καθώς και με όποια άλλη δομή

› Συνεργάζεται με την Υπηρεσία ή το φορέα για την προώθηση της 
εκπαίδευσης των ενηλίκων, την προώθηση και σύνδεση περιστατικών με 
μονάδες ψυχικής υγείας, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο 

› Συνεργάζεται με τον διαμεσολαβητή του Παραρτήματος ΡΟΜΑ και ΚΕΜ 
στις ομάδες υποστήριξης γυναικών, εφήβων, γονέων κτλ ανάλογα με τις 
ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων στόχου (ΡΟΜΑ, Μετανάστες, 
Πρόσφυγες) 

› Συνεργάζεται με το στέλεχος που ασχολείται με τη μαθησιακή στήριξη για τις 
ανάγκες των ομάδων των παιδιών 

› Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό 
σύστημα, με το ιστορικό, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της 
ψυχολογικής αξιολόγησης από κάθε συνεδρία.

Όλα τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου 
(απολογισμοί) και τη συμπλήρωση βάσεων δεδομένων. 

Επίσης, ανάλογα με τα θέματα που χειρίζονται καθώς και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων: 
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› συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα υποδοχής και καταγραφής των 
ωφελούμενων.

› συμμετέχουν σε συναντήσεις της ομάδας.

› συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κ.λπ.

› υποχρεούνται στη τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων 
των περιστατικών που διαχειρίζονται.

› παίρνουν μέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται.

› Συμμετέχουν στο πρόγραμμα της  κινητής μονάδας. 

Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδομή- Εξοπλισμός
1. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδομή
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί επί της  οδού Αράτου 67 & Ρ. Φεραίου.  Οι 
κατ ελάχιστον προδιαγραφές έχουν ως εξής:
▪ ένα χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών 

υποθέσεων (γραμματεία), 

▪ ένα διακριτό χώρο στον οποίο θα στεγάζεται ο συντονιστής 

▪ ένα διακριτό χώρο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής, χώρους υγιεινής – τουαλέτες, για το προσωπικό 
και το κοινό.

Σε περίπτωση που στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται συγκέντρωση και διανομή 
βασικών αγαθών, θα πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών αγαθών 
που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις.
Όλοι οι χώροι των Κέντρων Κοινότητας, είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ. 

Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεμένο με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΕΠΣ) με σκοπό την ακριβή περιγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατομικός 
φάκελος) και των αιτημάτων των εξυπηρετούμενων και ωφελούμενων ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα για την πλήρη καταγραφή των τοπικών αναγκών αλλά και 
την καλύτερη παρακολούθηση άμεσων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων 
και συμπερασμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο Δήμο αδαπάνως από τον φορέα που το σχεδίασε και το 
υλοποιεί, με μέριμνα του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας οφείλουν να τροφοδοτούν με τις απαραίτητες 
πληροφορίες και δεδομένα από τη βάση δεδομένων:

α την Κοινωνική Υπηρεσία του αρμόδιου Ο.Τ.Α,

β. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της Περιφέρειάς τους

γ. τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς τους.
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δ. Άλλες αρμόδιες Διοικητικές Αρχές (Διευθύνσεις και Μονάδες του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και του Υπ. Εσωτερικών, όταν 
ζητηθούν, 

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσμεύονται από τον οικείο περί προσωπικών 
δεδομένων νόμο. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται μόνο μεταξύ των στελεχών του 
Κέντρου, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των άλλων αρχών όπως προαναφέρθηκαν. 

Άρθρο12 . Τήρηση Αρχείου
Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των ατομικών φακέλων των ωφελούμενων 
είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997, περί προστασίας του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά..

Το Κέντρο Κοινότητας, με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ.), που 
λειτουργεί κεντρικά για την εν λόγω πράξη και το οποίο χρησιμοποιεί, τηρεί 
ηλεκτρονικό αρχείο, με τα ακόλουθα:

α. Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων.
β. Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης)
γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων.

Το Κέντρο Κοινότητας για τις ανάγκες χρηματοδότησής από το Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 
2014 – 2020 τηρεί σε φυσικό αρχείο όσα έχουν αναφερθεί ως παραδοτέα κατά την 
ένταξη της Πράξης και πιστοποιούν το φυσικό αντικείμενο.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών του Κέντρου.
2. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών του Κέντρου.
3. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή ανεξάρτητα αν 

είναι ωφελούμενοι ή όχι.
4. Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους.
5. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων– συνεργασιών δικτύωσης με 

αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, 
έγγραφα συμφωνιών κλπ, ανάλογα με το είδος της ενέργειας.

6. Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, 
φυλλάδια, λίστες συμμετεχόντων, λίστες αποδεκτών, διανεμηθέν υλικό από 
δράσεις, κτλ).

7. Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη του Κέντρου.
8. Συμβάσεις του προσωπικού καθώς και άλλες συμβάσεις που τυχόν λάβουν 

χώρα στο πλαίσιο της Πράξης.
9. Μηνιαίες αναφορές προόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

ωφελούμενους τους έργου.

Όσα από τα προαναφερόμενα αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα, είναι 
αποδεκτά ως στοιχεία πιστοποίησης.

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αλλά και της τήρησης 
αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των 
ωφελούμενων, δικαίωμα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν μόνο οι 
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υπάλληλοι του Κέντρου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας που είναι πιστοποιημένοι 
μέσω ειδικού κλειδάριθμου.

Άρθρο 13. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Αιγιαλείας.

2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και 
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το ίδιο 
ισχύει για τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 181

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 646/2013 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας». 

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 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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 διατξεις» 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 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 διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ.Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη 
συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Δημήτριος Μπούνιας και 3) Γεώργιος Γκίκας.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραγκονικολόπουλος Γιώργος, κωλυόμενος

Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 646/2013 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης 
λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας». 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση 
της Αντιδημάρχου Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικών η οποία έχει ως 
ακολούθως:
         «Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκαν με τις αριθ. 7515/726/26-02-14 , 94461/9285/31-07-
2014, 117911/12589/29-0-2015 & 14008/01-02-2018 αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου οι υπ’ αριθ. 646/2013,  360/2014, 430/2015, 534/2017 και 578/2018  
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (ΦΕΚ 606/τ.Β΄/11-03-2014, 
2239/τ.Β΄/14-08-2014, 2201/τ.Β΄/13-10-2015 & 447/τ.B΄/14-02-2018 αντίστοιχα), 
με τις οποίες αποφασίστηκε η εξαίρεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας και ο 
καθορισμός ωραρίου εργασίας στις εν λόγω υπηρεσίες σε 24ωρη ή 12ωρη βάση.
Ειδικότερα, στην αριθ. 646/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
606/τ.Β΄/11-03-2014) και συγκεκριμένα στην περίπτωση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί σε 12ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών - αργιών του 
έτους, προσθέτουμε στον πίνακα με το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, παρουσιάζουμε εκ νέου τον πίνακα με το προσωπικό  
ανά ειδικότητα που ακολουθεί την 12ωρη λειτουργία της υπηρεσίας του δήμου, 
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όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις αριθμ.  646/2013, 360/2014, 430/2015, 
534/2017 και 578/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

12ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

3

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-
ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ-
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΝΩΝ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαι, όπως προβούμε στην τροποποίηση – συμπλήρωση της  
αριθμ. 646/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αριθμ. 360/2014, 
430/2015, 534/2017 & 578/2018 τροποποιητικών - συμπληρωματικών αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση της 12ωρης λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη το
 α) την εισήγησή της Αντιδημάρχου Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικών
 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 
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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»,
 γ)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»,
δ)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»,
 ε)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 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 Αυτοδιοίκησης 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 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
Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 646/2013 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  και των τροποποιητικών – συμπληρωματικών αυτής 
αποφάσεων Δ.Σ.  με αριθ.  360/2014, 430/2015 και 534/2017 σχετικά με την 
καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας 
ως εξής:
 Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί σε 12ωρη βάση, για 
όλες τις ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και των 
εξαιρέσιμων ημερών-αργιών του έτους ,προσθέτοντας  στον πίνακα με το μόνιμο 
προσωπικό και στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού επιπλέον μία (1) θέση (τελικό σύνολο 
θέσεων επτά (7)).
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ο εκ νέου  πίνακας με το προσωπικό  ανά ειδικότητα 
που ακολουθεί την 12ωρη λειτουργία της υπηρεσίας του δήμου, όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί από τις αριθμ.  646/2013, 360/2014, 430/2015, 534/2017 και 578/2018 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

12ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

3

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-
ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ-
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΝΩΝ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό181 /2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 183

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΙΛ2Ω6Χ-ΨΜΕ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61ade04e4544f5a9959fce6e στις 06/12/21 12:05
2

πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κα-
τασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» και θέτει υπόψη 
του Σώματος την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, η ο-
ποία 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 Διακυ-
βέρνησης.

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 170 & 172 του Ν.4412/2016.
7. Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έρ-

γων Δ.Ε. Συμπολιτείας» προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Η από 02-02-2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
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9. Την από 05-03-2021 Τελική Επιμέτρηση του έργου: «Κατα-
σκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».

10. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτρο-
πής προσωρινής παραλαβής για την παραλαβή των παραπάνω έργων της 
παρ.7 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του 
1.000.000,00 €, σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.

Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το τα άρθρα 170 & 172 του 
Ν.4412/2016,

1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του 
που θα συμμετάσχει στις εν λόγω Επιτροπές ως μέλος αυτής.

2. Προβείτε στην συγκρότηση της εν λόγω τριμελής Επιτροπής α-
πό τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς 
που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με τα από 19-
10-2021 Πρακτικά Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ.πρωτ.41648/13-10-
2021 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το Πρακτικό Κλήρωσης, 
και το Τεχνικά 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, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη 
Μάρκου.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc,
β)την ανάγκη ορισμού Επιτροπών παραλαβής του έργου: «Ορι-

σμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μι-
κρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας»,

γ)τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των μελών του,
δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.41648/13.10.2021 Ανακοίνωση,
ε)το Αποδεικτικό Ανάρτησής της,
στ)το από 19.10.2021 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
ζ)το Τεχνικό Δελτίο του έργου,
η)το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όρ-

γανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρ-
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θρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,

θ)το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφε-
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

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 Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δή-
μων»,

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 διάδο-
σης 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-
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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)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας, 3)Γεώργιος Γιοβάς και 4)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έρ-

γου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας», προϋπο-
λογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία απαρ-
τίζεται από τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:
1)Μιχαήλ Σκαλιδάκης του Ιωάννη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 

Πρόεδρος.
2)Βασίλειος Δρύλλης του Αριστοτέλη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανι-

κών.
3)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμ-

βουλος.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Χαράλαμπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχα-

νικών.
2)Πέτρος Κουρκούλης του Γεωργίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2021.
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 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 184

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση προσφυγής του Δήμου Αιγιαλείας στη  διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης  και  
θέρμανσης του Δ. Αιγιαλείας,  όλων των Νομικών του Προσώπων και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2022-
2023 λόγω άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού»  

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)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 19)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 24)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 28)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά, 
31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη 
(1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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.48997/26.11.2021, 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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.
         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.

Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.
        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Για το αντικείμενο: Έγκριση προσφυγής του Δήμου Αιγιαλείας στη  
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης  και  θέρμανσης του Δ. Αιγιαλείας,  όλων των Νομικών του 
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης 
για τα έτη 2022-2023 λόγω άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού»  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα  Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει την 
εισήγηση του  κ. Δημάρχου Αιγιαλείας   η οποία έχει ως ακολούθως:
     «Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 
α) Τον  ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού μελέτης  
1.316.876,92€ με ΦΠΑ 24% (1.238.666,00€ για καύσιμα και 78.210,92€ για 
λιπαντικά) που είχε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ηλεκτρονικά στις 7/10/2021  για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2022-2023» ο 
οποίος και απέβη άγονος ως προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ),
β) την υπ΄αριθμ 401/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην διαδικασία της 
Ανάθεσης με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης), 
βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για το σκέλος των καυσίμων και 
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γ) την υπ’ αριθμ. Δ.76/2021 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) περί παροχής σύμφωνης γνώμης  για 
την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
 Παρακαλούμε  όπως λάβετε απόφαση να προβούμε στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης  με την χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς το 
σκέλος των καυσίμων  ποσού 1.238.666,00€ με  ΦΠΑ 24% ».

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 κ. Δημάρχου Αιγιαλείας 
β) την σύμφωνη γνώμη Δ76/2021 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων
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 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
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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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 2)Δημήτριος Μπούνιας, και 3)Γεώργιος 
Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την προσφυγή  στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την 
χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ως προς το σκέλος των καυσίμων  ποσού 
1.238.666,00€ με  ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν.4412/2016, (επειδή στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για  το  
σκέλος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2022-2023», 
που αφορούσε την προμήθεια καυσίμων δεν προσήλθε  κανένας 
ενδιαφερόμενος  και κηρύχθηκε άγονος), ως προς την ΟΜΑΔΑ Α 
(ΚΑΥΣΙΜΑ) .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184 /2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
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 26913 60647

 26910 29800
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http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 1Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 185

ΘΕΜΑ:
«Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ.: 45174/04-11-2021 αιτήσεως της κας 
Χαραλαμποπούλου Καλλιόπης του Βασιλείου, περί λύσης της εκμίσθωσης 
κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται εκτός προβολής του 
καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. 
Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου της μίσθωσης». 

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, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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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 σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021,  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 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 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.

       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ.: 45174/04-11-
2021 αιτήσεως της κας Χαραλαμποπούλου Καλλιόπης του Βασιλείου, περί 
λύσης της εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται 
εκτός προβολής του καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, 
πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης». 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει την 
εισήγηση της Αντιδημάρχου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων η οποία έχει ως ακολούθως:

«κ. Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ.: 16394/11-07-2018 συμφωνητικό μίσθωσης, εκμισθώθηκε 

κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται εκτός προβολής του 
καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. 
Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας. Το εν λόγω ακίνητο 
εκμισθώθηκε στην κα Χαραλαμποπούλου Καλλιόπη του Βασιλείου, για τρία (3) έτη 
από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ήτοι από 11/07/2018 έως 
10/07/2021, σε συνέχεια της αριθ. 162/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 132776/29-06-2018 απόφαση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ. Με το αριθ. πρωτ.: 27202/21-07-2021 συμφωνητικό 
ανανέωσης της μίσθωσης, παρατάθηκε η χρονική διάρκεια για δύο (2) επιπλέον έτη 
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από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος συμφωνητικού, ήτοι έως και 10/07/2023, 
σύμφωνα με την αριθ. 103/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Με την αριθ. πρωτ.: 45174/04-11-2021 αίτησή της, η κα Χαραλαμποπούλου 
Καλλιόπη αιτείται τη λύση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης 
κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται εκτός προβολής του 
καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. 
Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας για προσωπικούς, οικονομικούς 
λόγους, αφού προέβη στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης της. Η εν λόγω 
μισθώτρια δεν οφείλει μισθώματα για το αναφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με την 
από 04-11-2021 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας. 
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στα ανωτέρω συμφωνητικά μίσθωσης δεν γίνεται 
κάποια αναφορά σχετικά με επιβάρυνση του μισθωτή σε περίπτωση πρόωρης 
αποχώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει για τα εξής:
1) Την αποδοχή της αριθ. πρωτ.: 45174/04-11-2021 αιτήσεως της κας 
Χαραλαμποπούλου Καλλιόπης του Βασιλείου περί λύσης της εκμίσθωσης 
κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται εκτός προβολής του 
καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. 
Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη λήξη του συμφωνημένου 
χρόνου και την επιστροφή της αριθ. 53823/05-07-2018 εγγυητικής επιστολής του 
Τ.Π.Δ. ποσού εκατόν δεκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (115,30€) 
χωρίς καμία επιπλέον αξίωση των συμβαλλομένων μερών από αυτή τη μίσθωση ή 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, από την οποία σε κάθε περίπτωση ρητά και 
ανεπιφύλακτα παραιτούνται τα συμβαλλόμενα μέρη.
2) Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού 
λύσης της μίσθωσης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α) την εισήγηγση της Αντιδημάρχου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων, 
β) το υπ’ αριθ.πρωτ.16394/11.07.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης της 
επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου 
Αιγιαλείας, 
γ)  το υπ’ αριθ. πρωτ.27202/21.06.2021, συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης για 
δύο (2) επιπλέον έτη από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος συμφωνητικού,
δ) την υπ’αριθμ. Πρωτ.45174/4-11-2021 αίτηση της κ.Χαραλαμποπούλου 
Καλλιόπης με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η λύση της σύμβασης μίσθωσης της 
εν λόγω επιχείρησης  ε)την βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας του Δήμου 
Αιγιαλείας, ότι δεν υπάρχουν οφειλές για μισθώματα, , 
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 
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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»,
 ζ)  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»,
 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», 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
 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 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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  
1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Γιοβάς και 2)Γεώργιος Γκίκας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Την αποδοχή της αριθ. πρωτ.: 45174/04-11-2021 αιτήσεως της κας 
Χαραλαμποπούλου Καλλιόπης του Βασιλείου περί λύσης της εκμίσθωσης 
κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,70 τ.μ. που βρίσκεται εκτός προβολής του 
καταστήματος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», της Τ.Κ. 
Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη λήξη του συμφωνημένου 
χρόνου και την επιστροφή της αριθ. 53823/05-07-2018 εγγυητικής επιστολής του 
Τ.Π.Δ. ποσού εκατόν δεκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (115,30€) 
χωρίς καμία επιπλέον αξίωση των συμβαλλομένων μερών από αυτή τη μίσθωση ή 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, από την οποία σε κάθε περίπτωση ρητά και 
ανεπιφύλακτα παραιτούνται τα συμβαλλόμενα μέρη.
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2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο του 
Κωνσταντίνου, για την υπογραφή του σχετικού εγγράφου της συναινετικής λύσεως 
της μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2021.
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 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση186 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για 
πραγματοποίηση μαθημάτων χορού στον προαύλιο χώρο, από τον Χορευτικό 
Όμιλο Αιγίου».  

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) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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 Καλλικρτης», 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 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 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.
       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση παραχώρησης  του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Αιγίου για πραγματοποίηση μαθημάτων χορού στον προαύλιο χώρο, 
από τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου».        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και 
νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο  (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και και 
διαβάζει την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας, Δημητρίου Καλογερόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Κε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, 
 Με την υπ’ αριθ. 19/2021 απόφασή της η  Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας 
(Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς  στις 29/11/2021, αποφάσισε να  
γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα της παραχώρησης του υποστέγου στον προαύλιο 
χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου και ώρες 19:00 έως 21:00 το απόγευμα 
εκτός Τρίτης κατόπιν συνεννόησης πάντα με την Διευθύντρια του Σχολείου.

 Mε το υπ΄αριθ. 261/03-10-2021 έγγραφο του η Διευθύντρια του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου διαβίβασε στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης αίτημα με αριθμό Πρωτοκόλλου:25/3-10-2021 του Χορευτικού 
Ομίλου Αιγίου που ζητάει να παρχωρηθεί το υπόστεγο του Σχολείου του 1ου 
Δημοτικού Αιγίου για πρόβες (εξαιτίας του Κορωνοϊού)  

Στην συνέχεια διαβάστηκε στο Σώμα η αίτηση του Χορευτικού Ομίλου 
Αιγίου που αναφέρει τα εξής: 

Κύριες- Κύριοι, 
Σας παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε το υπόστεγο του Σχολείου σας (1ο 

Δημοτικό) για πρόβες (εξαιτίας του Κορωνοϊού). Οι πρόβες θα γίνουν σε χρόνο 
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που θα σας προειδοποιούμε, εάν ο καιρός είναι καλός απόγευμα 7-9 μ.μ. (Δευτέρα, 
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή). Δεν πρόκειται να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς την 
δική σας έγκριση. Δεν θα χρειαστούμε πολλές φορές το υπόστεγο παρά μόνο όταν 
τούτο κρίνεται απαραίτητο. Περιμένουμε από την Πολιτεία κάποια νέα μέτρα 
(κατάργηση μάσκας ή κλείσιμο χορευτικών και Σχολείων). Τότε ίσως σας 
απαλλάξουμε οριστικά από την παραχώρηση.            

Επίσης υπάρχει και η θετική  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας η οποία αναφέρει ότι εισηγείται την παραχώρηση του 
υποστέγου.(7-9 το απόγευμα εκτός Τρίτης).  Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο του 
Διευθυντή   υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Σχολείου για την ανωτέρω 
παραχώρηση.  

Για την παραχώρηση σχολικού χώρου ισχύουν τα εξής: 
Η υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.1984 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, τo άρθρο 282 παρ. 

1α του Ν. 3852/2010  του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του 
Ν. 4610/19

Εισηγούμαι θετικά για την παραχώρηση του υποστέγου στον προαύλιο χώρο 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου και ώρες 19:00 έως 21:00 το απόγευμα εκτός 
Τρίτης κατόπιν συνεννόησης πάντα με την Διευθύντρια του Σχολείου και με τους 
όρους που θέτουν οι εγκύκλιοι Δ4/36/14.2.1992 και Δ4/210/20.02.1998 του 
ΥΠΕΠΘ», με τις προϋποθέσεις: α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του Σχολείου, 
β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών 
χώρων, γ)καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την 
φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί, δ)σεβασμός του χώρου του σχολείου 
κατά την διεξαγωγή  εκδηλώσεων.     

  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 

α) την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) την υπ’ αριθ.19/2021  απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
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 
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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», 
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»,
 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», 
δ) 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 
ε) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  1)Δημήτριος Μπούνιας,2) Γεώργιος Γιοβάς και 
3)Γεώργιος Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει, την παραχώρηση του υποστέγου στον προαύλιο χώρο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου και ώρες 19:00 έως 21:00 το απόγευμα εκτός Τρίτης 
στον Χορευτικού Ομίλου Αιγίου για πρόβες (εξαιτίας του Κορωνοϊού), κατόπιν 
συνεννόησης πάντα με την Διευθύντρια του Σχολείου και με τους όρους που 
θέτουν οι εγκύκλιοι Δ4/36/14.2.1992 και Δ4/210/20.02.1998 του ΥΠΕΠΘ», με τις 
προϋποθέσεις: α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του Σχολείου, β) 
Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών 
χώρων, γ)καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την 
φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί, δ)σεβασμός του χώρου του σχολείου 
κατά την διεξαγωγή  εκδηλώσεων.     

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

 διά ζώσης 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 187

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού 

Σχολείου Συλιβαινιωτικών στον Πολιτιστικό  Σύλλογο 
«ΠερίΤεχνών».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης με τίτλο: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην 
Δημοτικού Σχολείου Συλιβαινιωτικών στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
«ΠερίΤεχνών» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κ. Δημήτριο Καλογερόπου-
λο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
Το άρθρο 185 του ν.3463/06 επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν 

η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημο-
σίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης». 
Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την 
είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε 
άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότη-
τα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το Ν.1894/90 (ΦΕΚ:110 Α/1990), άρθρο 5 παράγρα-
φο 16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρ-
θρου 2 του Ν.2336/95,ΦΕΚ-189 Α΄16 και την παρ.16 του άρθρου 7 του 
Ν.2307/95 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημο-
σίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση 
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σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, 
κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων «νομαρχών».

Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονά-
δων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζε-
ται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Ο.Τ.Α και απόφαση του οικείου 
νομάρχη. Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον ΟΕΚ, σύμφω-
να με την προηγούμενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά με δουλεία υ-
πέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά μεταβιβάζονται στον ΟΕΚ κατά 
πλήρη κυριότητα και ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.

Όμως η παράγραφος 16 του άρθρου 7 του Ν.2307/95 όρισε τα 
εξής: «Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται παραγράφους 1 
και 16 του άρθρου 5 του ν.1894/1990(ΦΕΚ 110 Α΄),όπως το άρθρο αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), ασκούνται από τον Περιφερεια-
κό Διευθυντή».

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 
24 ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύ-
σης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης 
σχολείων των οποίων έχει παύσει η λειτουργία, απαιτείται πλέον μόνο Α-
πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της χρήσης ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «περίΤέχνων» με το υπ’ αριθ.πρωτ.:26313/15-7-
2021 έγγραφο αίτημα του, ζητά από τον Δήμο μας την παραχώρηση χρή-
σης της ανατολικής αίθουσας του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχο-
λείου Συλιβαινιωτίκων για να στεγάσουν τα γραφεία του Συλλόγου τους 
καθώς και την φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων τους.

Συνημμένα υποβάλλουν:
Την υπ’ αριθ.49/2021 θετική σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Κοι-

νότητας Συλιβαινιωτίκων.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) με την υπ’ αριθ.14/2021 α-

ποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα της παραχώρησης χρήσης της ανατο-
λικής αίθουσας του μη λειτουργούντος Δημοτικού σχολείου Συλιβαινιω-
τίκων, (το οποίο δεν λειτουργεί), στο Πολιτιστικό Σύλλογο «περίΤΕ-
ΧΝΩΝ» Συλιβαινιωτίκων μέχρι να ζητηθεί από τον Δήμο ή όσο ορισθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας και με τους όρους 
που θέτουν οι εγκύκλιοι Δ4/36/14.2.1992 και Δ4/210/20.02.1998 του 
ΥΠΕΠΘ», με τις προϋποθέσεις: α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του 
Σχολείου, β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την 
χρήση των σχολικών χώρων, γ)καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμο-
ποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετη-
θεί, δ) σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι θετικά ως προς την παραχώρη-
ση της αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «περίΤΕΧΝΩΝ».



ΑΔΑ: 9ΟΕΡΩ6Χ-ΟΨ5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b1ccfd4544f5a995f9c317 στις 09/12/21 12:11
5

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.49/2021 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-

νότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης,
γ)την υπ’ αριθ.14/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, 
περί έγκρισης της παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Συλιβαινιωτί-
κων,

δ)την υπ’ αριθ.14/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παι-
δείας Αιγιαλείας, περί αποδοχής του αιτήματος του ανωτέρω Συλλόγου,

ε)την ανάγκη παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω σχολικού κτι-
ρίου στον ανωτέρω Σύλλογο,

στ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/ 
09.10.2007 Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

 ζ)το άρθρο 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08. 1990) «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

η)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ό-
πως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

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 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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

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. 



ΑΔΑ: 9ΟΕΡΩ6Χ-ΟΨ5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b1ccfd4544f5a995f9c317 στις 09/12/21 12:11
6

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 Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δή-
μων»,

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 διάδο-
σης της πανδημίας» και

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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας, 3)Γεώργιος Γιοβάς και 4)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη παραχώρηση χρήσης της ανατολικής αίθουσας του πρώην Δη-

μοτικού Σχολείου Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «ΠερίΤεχνών», έως ότου ζητηθεί από τον Δήμο Αιγιαλείας, με 
την υποχρέωση:

1)Αποκατάστασης ζημιών ή κάλυψης δαπανών που θα προκύψουν 
κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.

2)Καθαρισμού των χώρων που θα χρησιμοποιήσει με αποκλειστι-
κή ευθύνη του και φροντίδα.

3)Σεβασμού των χώρων των σχολείων.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά αναφέρονται στις 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: 91ΦΠΩ6Χ-ΓΨΔ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b1da2d4544f5a995fd6be7 στις 10/12/21 13:22
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 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 188

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χώρων εντός του διδακτηρίου του 1ου 

Γενικού Λυκείου Αιγίου για τη χρήση από το νεοϊδρυθέν 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
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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 διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης με τίτλο: «Έγκριση παραχώρησης χώρων εντός του διδακτηρίου 
του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου για τη χρήση από το νεοϊδρυθέν ΕΝ. 
Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Δη-
μοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κ. Δημήτριο Καλογε-
ρόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
Με την υπ’ αριθ.16/2021 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παι-

δείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς στις 29/11/2021, απο-
φάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα της παραχώρησης χώρων ε-
ντός του διδακτηρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου για χρήση από το 
νεοϊδρυθέν «Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αιγίου (ΕΝ. 
Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)» και πιο συγκεκριμένα: τρεις αίθουσες στον β΄ όροφο στην 
βορεινή πλευρά του σχ. συγκροτήματος που διαμορφώθηκαν σε έξι αί-
θουσες διδασκαλίας, μία μεγάλη αίθουσα στην ίδια πτέρυγα για το εργα-
στήριο που θα ξεκινήσει εντός του διδακτικού έτους όπως προβλέπεται, 
στο ισόγειο του συγκροτήματος μία αίθουσα για γραφείο δ/ντη και εκπαι-
δευτικών και μία δίχωρη αίθουσα στο ισόγειο για την εξυπηρέτηση ψυ-
χολόγου-θεραπευτή για το έτος 2021-2022.
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Στην ανωτέρω θετική απόφαση κατέληξε η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:

α)την υπ’ αριθ.80/2021 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αρ.114/2020 απόφαση της 
Δ/θμιας Σχ. Επιτροπής Δ. Αιγιαλείας για την ίδρυση και λειτουργία Ε-
νιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

β)Την υπ’ αριθ.13/27-11-2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας του Δήμου Αιγιαλείας για την ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου στο Δήμο Αιγιαλείας.

γ)Την υπ’ αριθ.31/15-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΚΖΩ6Χ-Φ2Ω) απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου Αιγιαλείας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά 
για την ίδρυση Σχολικής Μονάδας στον Δήμο Αιγιαλείας με την επωνυ-
μία «Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αιγίου (ΕΝ.Ε.Ε. 
ΓΥ.Λ.)», εντός του διδακτηρίου υφιστάμενης Σχολικής Μονάδας της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στο 
1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και συμπερί-
ληψης με όλους τους μαθητές του Σχολείου, με τις αναγκαίες διαμορφώ-
σεις με βάση τον αριθμό των μαθητών του τρέχοντος σχολικού έτους.

δ)Την υπ’ αριθ.102255/Δ3 απόφαση Υπ. Οικον/κων & Υπ. Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3896/τ. Β/20-08-2021) Ιδρύσεις, προα-
γωγές και υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ι-
δρύσεις και Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2021-2022 και την θετική γνώμη 
για την παραχώρηση από το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου.

Εισηγούμαι την παραχώρηση χώρων εντός του διδακτηρίου του 1ου 
Γενικού Λυκείου Αιγίου για χρήση από το νεοϊδρυθέν «Ενιαίο Ειδικό Ε-
παγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αιγίου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)» όπως περιγρά-
φονται στην εισήγηση, με περαιτέρω διαμόρφωση βάσει των λειτουργι-
κών αναγκών του σχολείου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.568/26.08.2021 έγγραφο του 1ου Γενικού Λυ-

κείου Αιγίου, περί παραχώρησης αιθουσών  του σχολείου για τη λειτουρ-
γία του Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου,

γ)την υπ’ αριθ.16/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της παραχώρη-
σης του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου,
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δ)την υπ’ αριθ.16/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας,

ε)την ανάγκη παραχώρησης χώρων εντός του διδακτηρίου του 1ου 
Γενικού Λυκείου Αιγίου για χρήση από το Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για τη λειτουρ-
γία του,

στ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/ 
09.10.2007 Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

 ζ)το άρθρο 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08. 1990) «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

η)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ό-
πως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

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 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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

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»,
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ια)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»,

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 διάδο-
σης της πανδημίας» και

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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας, 3)Γεώργιος Γιοβάς και 4)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση χώρων εντός του διδακτηρίου του 1ου Γενικού 

Λυκείου Αιγίου για χρήση από το νεοϊδρυθέν «Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο Λύκειο Αιγίου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)», με περαιτέρω διαμόρ-
φωση βάσει των λειτουργικών αναγκών του Σχολείου και συγκεκριμένα:

-Τριών (3) αιθουσών του β’ ορόφου στη βορεινή πλευρά του σχο-
λικού συγκροτήματος που διαμορφώθηκαν σε έξι (6) αίθουσες διδασκα-
λίας.

-Μίας (1) μεγάλης αίθουσας στην ίδια πτέρυγα για το εργαστήριο 
που θα ξεκινήσει εντός του διδακτικού έτους.

-Μίας (1) αίθουσας για Γραφείο Διευθυντή και Εκπαιδευτικών, 
στο ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος.

-Μίας (1) δίχωρης αίθουσας στο ισόγειο για την εξυπηρέτηση ψυ-
χολόγου-θεραπευτή για το έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

 διά ζώσης 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 189

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας 

ESB».

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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
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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 διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης με τίτλο: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνα-
σίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων 
Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας ESB» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Δημοτικής Ε-
πιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο 
οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

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

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

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

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

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

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών PALSO με το υπ’ αρ.πρωτ.38996/10I/2021/1-10-2021 έγγραφο 
αίτημά του, ζητά από το Δήμο μας την παραχώρηση του κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου Αιγίου, το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021 με 
σκοπό την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB GAMBRIDGE 
που διοργανώνει στο Αίγιο και ενημερώνει ότι θα δοθεί αποζημίωση στη 
σχολική επιτροπή 150 ευρώ ανά ημέρα και θα αναλάβει την τακτοποίηση 
και καθαρισμό των αιθουσών και θα υπάρξει παρεμπόδιση του σχολείου.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το πρακτι-
κό-Απόφαση με αριθμό 87/2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά για την παραχώρηση 
προκειμένου την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB GAMBRI-
DGE».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.38996/10I/2021/01.10.2021 έγγραφο του Πα-

νελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», περί παραχώρησης του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου,

γ)την υπ’ αριθ.87/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της παραχώρη-
σης του 2ου Γυμνασίου Αιγίου,

δ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/ 
09.10.2007 Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

 ε)το άρθρο 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08. 1990) «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συν-δυα-
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
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στ)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ό-
πως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

ζ)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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

η)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»,

θ)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»,

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 διάδο-σης 
της πανδημίας» και

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»,
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ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας και 3)Γεώργιος Γκίκας,

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

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», στις δέκα οκτώ (18), ημέρα Σάββατο και δέκα εννέα (19) Δε-
κεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας ESB.

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

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

ψουν κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.
3)Να καθαρίσει τους χώρους που θα χρησιμοποιήσει με αποκλει-

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 189/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση190 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για αποκλειστική 
χρήση στο Δ.Ι.Ε.Κ Αιγίου».  

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, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 48997/26.11.2021, 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 Καλλικρτης», 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 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 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 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.
       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως 
αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Για το αντικείμενο: Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου 
για αποκλειστική χρήση στο Δ.Ι.Ε.Κ Αιγίου».  
        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
κωλυόμενος.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δέκατο όγδοο  (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και και διαβάζει 
την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας, Δημητρίου Καλογερόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως:

           Κε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, 

 Με την υπ’ αριθ. 17/2021 απόφασή της η  Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας 
(Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς  στις 29/11/2021, αποφάσισε να  
γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα της παραχώρησης  μίας αίθουσας, προκειμένου να 
καλύψει της διδακτικές του ανάγκες. Το 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
1071/21-10-2021 έγγραφο του παραχωρεί μία αίθουσα (αίθουσα με αριθμό 12) για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγίου και να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε την παραχώρηση έχοντας δει το 
έγγραφο 1071/21-10-2021 και την απόφαση αριθμός 88/2021 της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας η οποία αναφέρει: 
ΘΕΜΑ 3Ο ΗΜ.ΔΙΑΤ.: Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου 
για αποκλειστική χρήση στο ΔΙΕΚ Αιγίου.
Έχοντας υπόψη, 
Α. το με αρ. πρωτ. 1071/21-10-2021 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου με θέμα 
«Παραχώρηση αίθουσας στο ΔΙΕΚ Αιγίου»
Β. την ανάγκη που προκύπτει για την παραχώρηση μιας ακόμη αίθουσας του 1ου 
ΕΠΑΛ Αιγίου για αποκλειστική χρήση από το ΔΙΕΚ Αιγίου.
εισηγούμαι, 
την έγκριση παραχώρησης της αίθουσας Νο 12 του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για 
αποκλειστική χρήση από το ΔΙΕΚ Αιγίου.
Το δ.σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, 

αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
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κάνει δεκτή την εισήγηση του προέδρου και εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας 
Νο 12 του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για αποκλειστική χρήση από το ΔΙΕΚ Αιγίου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 88/2021
Για την παραχώρηση σχολικού χώρου ισχύουν τα εξής: Η υπ’ αριθ. 

Δ4/1171/19.12.1984 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, τo άρθρο 282 παρ. 1α του Ν. 3852/2010. 
Ως εκ τούτου εισηγούμαι θετικά στο αίτημα της παραχώρησης  της αίθουσας 

αριθμός 12 από το του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για αποκλειστική χρήση από το ΔΙΕΚ Αιγίου 
για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α) την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) την υπ’ αριθ.17/2021  απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ)  την απόφαση με αριθμ.88/2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
 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 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», 
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»,
 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 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 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 - 



                                                                          ΨΒΓ3Ω6Χ-ΛΕ9

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b06c4d4544f5a995d7be2e στις 09/12/21 12:44
5

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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  
1)Δημήτριος Μπούνιας, και 2)Γεώργιος Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει,  την παραχώρηση  της αίθουσας αριθμός 12 από το του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου 
για αποκλειστική χρήση από το ΔΙΕΚ Αιγίου για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2021.
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 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση191 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Αιγίου, καθώς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας, για πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων».  

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, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 48997/26.11.2021, 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 Καλλικρτης», 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 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 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 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.
       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως 
αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Για το αντικείμενο: Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 2ου και 
3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, καθώς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας, 
για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων».  
        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
κωλυόμενος.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δέκατο ένατο  (19ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και και διαβάζει 
την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας, Δημητρίου Καλογερόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Με την υπ’ αριθ. 20/2021 απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που 
συνεδρίασε στις 29/11/2021 αποφάσισε θετικά στις παρακάτω παραχωρήσεις των 
σχολείων για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και είναι οι εξής: 
1) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου που ζητάει να 
παραχωρηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας και την αίθουσα Πληροφορικής του 
Σχολείου προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για εκμάθηση σκάκι, εκμάθηση 
ρομποτικής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής. Το μάθημα των εικαστικών θα το 
διδάσκει η εικαστικός κυρία Ταβλά Χρύσα, το μάθημα σκάκι θα το διδάσκει ο κύριος 
Νικολακόπουλος Νικόλαος, το μάθημα της Ρομποτικής θα το διδάσκει ο κ. Αντώνης 
Σπυρόπουλος και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής ο κ. Βαγενάς Χρήστος. Τα 
μαθήματα θα διαρκέσουν από τα μέσα Οκτωβρίου έως 15 Ιουνίου περίπου και θα 
πραγματοποιούνται κάθε Σαββάτο απόγευμα από τις 17:00-21:00 και τις Κυριακές 
17:00-19:00. Μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων θα παραβρίσκεται στο 
Σχολείο για να επιβλέπει μαθητές και χώρο. 
2) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας που 
ζητάει να παραχωρηθεί μία αίθουσα διδασκαλίας, προκειμένου να  χρησιμοποιηθεί 
για εκμάθηση σκάκι, εκμάθηση ρομποτικής και Ζωγραφικής. Η εκμάθηση των 
μαθημάτων θα γίνεται σε ώρες μη λειτουργίας του Σχολείου. Οι ημέρες διεξαγωγής 
θα είναι οι εξής: Σκάκι Τρίτη και ώρα 16:15, Ζωγραφική Τετάρτη και ώρα 17:00, 
Πληροφορική-Ρομποτική Πέμπτη και ώρα 17:00. Ο Σύλλογος Γονέων αναλαμβάνει 
την ευθύνη επί προκλήσεως ζημιών, κατά το διάστημα που το σχολείο θα παραμείνει 
ανοικτό για αποκατάσταση αυτών. 
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3) του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου προκειμένου να διεξαχθεί κύκλος Θεατρικών 
Εργαστηρίων για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια 
διενεργούνται από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αιγιαλείας με εμψυχωτή τον Συνάδελφο Παναγιώτη Βασιλόπουλο στα πλαίσια 
μεταπτυχιακής έρευνας

Για την παραχώρηση σχολικού χώρου ισχύουν τα εξής: 
Η υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.1984 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, τo άρθρο 282 παρ. 

1α του Ν. 3852/2010  του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 
4610/19

Εισηγούμαι θετικά στις άνω παραχωρήσεις με τους όρους που θέτουν οι 
εγκύκλιοι Δ4/36/14.2.1992 και Δ4/210/20.02.1998 του ΥΠΕΠΘ», με τις 
προϋποθέσεις: α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του Σχολείου, β) Αποκατάσταση 
ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων, 
γ)καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα 
του φορέα που θα εξυπηρετηθεί, δ) σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την 
διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.     

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α) την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) την υπ’ αριθ.20/2021  απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
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», 
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»,
 δ)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», 
ε) 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 
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ζ) 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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  
1)Δημήτριος Μπούνιας, και 2)Γεώργιος Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει, τις παρακάτω παραχωρήσεις των σχολείων για πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων και είναι οι εξής: 
1) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου που ζητάει να 
παραχωρηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας και την αίθουσα Πληροφορικής του 
Σχολείου προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για εκμάθηση σκάκι, εκμάθηση 
ρομποτικής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής. Το μάθημα των εικαστικών θα το 
διδάσκει η εικαστικός κυρία Ταβλά Χρύσα, το μάθημα σκάκι θα το διδάσκει ο κύριος 
Νικολακόπουλος Νικόλαος, το μάθημα της Ρομποτικής θα το διδάσκει ο κ. Αντώνης 
Σπυρόπουλος και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής ο κ. Βαγενάς Χρήστος. Τα 
μαθήματα θα διαρκέσουν από τα μέσα Οκτωβρίου έως 15 Ιουνίου περίπου και θα 
πραγματοποιούνται κάθε Σαββάτο απόγευμα από τις 17:00-21:00 και τις Κυριακές 
17:00-19:00. Μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων θα παραβρίσκεται στο 
Σχολείο για να επιβλέπει μαθητές και χώρο. 
2) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας που 
ζητάει να παραχωρηθεί μία αίθουσα διδασκαλίας, προκειμένου να  χρησιμοποιηθεί 
για εκμάθηση σκάκι, εκμάθηση ρομποτικής και Ζωγραφικής. Η εκμάθηση των 
μαθημάτων θα γίνεται σε ώρες μη λειτουργίας του Σχολείου. Οι ημέρες διεξαγωγής 
θα είναι οι εξής: Σκάκι Τρίτη και ώρα 16:15, Ζωγραφική Τετάρτη και ώρα 17:00, 
Πληροφορική-Ρομποτική Πέμπτη και ώρα 17:00. Ο Σύλλογος Γονέων αναλαμβάνει 
την ευθύνη επί προκλήσεως ζημιών, κατά το διάστημα που το σχολείο θα παραμείνει 
ανοικτό για αποκατάσταση αυτών. 
3) του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου προκειμένου να διεξαχθεί κύκλος Θεατρικών 
Εργαστηρίων για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια 
διενεργούνται από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αιγιαλείας με εμψυχωτή τον Συνάδελφο Παναγιώτη Βασιλόπουλο στα πλαίσια 
μεταπτυχιακής έρευνας
 Οι άνω παραχωρήσεις ισχύουν με τους όρους που θέτουν οι εγκύκλιοι 
Δ4/36/14.2.1992 και Δ4/210/20.02.1998 του ΥΠΕΠΘ», με τις προϋποθέσεις: α) Μη 
παρεμπόδιση της λειτουργίας του Σχολείου, β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών 
που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων, γ)καθαρισμός των χώρων που 
θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα 
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εξυπηρετηθεί, δ) σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.     

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση192 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης  του προαυλίου χώρου, καθώς και δύο 
αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού,  για πραγματοποίηση 
μαθημάτων μπάσκετ και μαθημάτων μουσικής και ζωγραφικής με 
ευθύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων».  

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. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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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 σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 
2021, ημέρα Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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 Καλλικρτης», 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 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 
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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 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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.
       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε 
οριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση παραχώρησης  του προαυλίου 
χώρου, καθώς και δύο αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού,  
για πραγματοποίηση μαθημάτων μπάσκετ και μαθημάτων μουσικής 
και ζωγραφικής με ευθύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων».        
Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό  (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
και διαβάζει την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, Δημητρίου Καλογερόπουλου, η οποία 
έχει ως ακολούθως:

Κε  Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
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Με την υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση της η ΔΕΠ στην συνεδρίαση της 
στις 29/11/2021 αποφάσισε  θετικά στις  παραχωρήσεις μετά από αιτήματα 
Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού στο 
Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού και είναι οι κάτωθι:  

 α) για παραχώρηση σχολικής αίθουσας προκειμένου τις 
απογευματινές ώρες της Τετάρτης (ώρες 5-7:30 μμ) να διεξάγονται 
μαθήματα μουσικής προπαιδείας στους μαθητές του Σχολείου από την 
καθηγήτρια μουσικής Βασιλική Νάσση καθ’ όλη την διάρκεια του 
Σχολικού έτους, β) για παραχώρηση σχολικής αίθουσας προκειμένου τις 
απογευματινές ώρες της Παρασκευής (ώρες 4-9:00 μμ) να διεξάγονται 
μαθήματα ζωγραφικής στους μαθητές του σχολείου από την Τατιάνα 
Καραδήμα, καθηγήτρια Καλών Τεχνών καθ’ όλη την διάρκεια του 
Σχολικού έτους και γ) για παραχώρηση του προαύλιου χώρου κατά τις 
απογευματινές ώρες της Τρίτης 4:00-5:30 και Σαββάτου 11:00-12:30 μμ 
για να διεξάγονται μαθήματα μπάσκετ στους μαθητές του σχολείου από 
τον Καραγιάννη Νικόλαο, προπονητή καλαθοσφαίρισης καθ’ όλη την 
διάρκεια του Σχολικού έτους.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εισηγείται επίσης θετικά 
(30/2021) στην παραχώρηση των ζητούμενων χώρων, όπως αναφέρονται 
παραπάνω. Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο του Διευθυντή υπάρχει και η 
σύμφωνη γνώμη του Σχολείου για τις ανωτέρω παραχωρήσεις.    

Οι διατάξεις που ισχύουν για την παραχώρηση σχολικού χώρου 
είναι οι εξής: Η υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.1984 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, τo 
άρθρο 282 παρ. 1α του Ν. 3852/2010  του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 4610/19  

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαι θετικά στις παραχωρήσεις στο 
Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α) την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
 β) την υπ’ αριθ.18/2021  απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ) την υπ’ αριθμ.30/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
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 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 
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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», 
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»,
 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», 
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 
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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  1)Δημήτριος Μπούνιας, και 2)Γεώργιος Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει, τις  παραχωρήσεις μετά από αιτήματα Συλλόγου Γονέων 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού στο Δημοτικό Σχολείο 
Διακοπτού και είναι οι κάτωθι:  
α) για παραχώρηση σχολικής αίθουσας προκειμένου τις απογευματινές 
ώρες της Τετάρτης (ώρες 5-7:30 μμ) να διεξάγονται μαθήματα μουσικής 
προπαιδείας στους μαθητές του Σχολείου από την καθηγήτρια μουσικής 
Βασιλική Νάσση καθ’ όλη την διάρκεια του Σχολικού έτους, β) για 
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παραχώρηση σχολικής αίθουσας προκειμένου τις απογευματινές ώρες της 
Παρασκευής (ώρες 4-9:00 μμ) να διεξάγονται μαθήματα ζωγραφικής 
στους μαθητές του σχολείου από την Τατιάνα Καραδήμα, καθηγήτρια 
Καλών Τεχνών καθ’ όλη την διάρκεια του Σχολικού έτους και γ) για 
παραχώρηση του προαύλιου χώρου κατά τις απογευματινές ώρες της 
Τρίτης 4:00-5:30 και Σαββάτου 11:00-12:30 μμ για να διεξάγονται 
μαθήματα μπάσκετ στους μαθητές του σχολείου από τον Καραγιάννη 
Νικόλαο, προπονητή καλαθοσφαίρισης καθ’ όλη την διάρκεια του 
Σχολικού έτους.
 Οι άνω παραχωρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού ισχύουν με τους 
όρους που θέτουν οι εγκύκλιοι , υπ’ αριθ. Δ4/1171/19.12.1984 εγκύκλιος 
του ΥΠΕΠΘ, τo άρθρο 282 παρ. 1α του Ν. 3852/2010  του Αρ. 5 του 
Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 4610/19.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

 διά ζώσης 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 193

ΘΕΜΑ:
«Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον καθορισμό θέσεων ή 

μετακινήσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 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)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστό-
πουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανάσιο Χρυσανθό-
πουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Παναγιώτη Μαρινό-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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πουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 
30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενι-
κού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντί-
νου με αριθ.πρωτ.48997/26.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθη-
κε 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 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε 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 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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, 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, 
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«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με 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», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

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, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης με τίτλο: «Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον καθορισμό θέσεων ή 
μετακινήσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον αρμό-
διο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Νικόλαο Καραΐσκο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακο-
λούθως:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας (ΑΔΑ: 7ΟΕΛΩ6Χ-
ΧΦ9) και συγκεκριμένα το άρθρο 14.8 του κεφαλαίου Δ ́, αναφέρεται ότι 
την αρμοδιότητα καθορισμού θέσης ή μετακίνησης των κάδων απορριμ-
μάτων και ανακύκλωσης, έχουν τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών 
Κοινοτήτων με την σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Προέδρου τους και 
την λήψη απόφασης. Κατόπιν αυτού η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανα-
κύκλωσης αποστέλλει εισήγηση στην Ε.Π.Ζ. για την έκδοση σχετικής α-
πόφασης.

Τέλος η απόφαση της Ε.Π.Ζ. αποστέλλεται στο Δ.Σ. όπου και απο-
φασίζει την έγκρισή της ή μη. Παρατηρείται λοιπόν ότι προκειμένου να 
καθοριστεί η θέση κάποιων κάδων ή η μετακίνηση αυτών, απασχολού-
νται πολλαπλά τόσο εργαζόμενοι όσο και συλλογικά όργανα και δη το 
Δ.Σ., όπου τα μέλη του στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους δεν έχουν ά-
ποψη για τις λεπτομέρειες της κάθε περίπτωσης.

Συμπληρωματικά σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/19-07-2018) με το οποίο τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 5 του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/07-06-2010), το 
Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στην Επι-
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τροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της 
και είναι, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ.1 (Β iii) του άρθρου 73 
του Ν.3852/2010, η λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Ως εκ τούτου εισηγούμαι για λόγους άμεσης διεκπεραίωσης αλλά 
και οικονομίας χρόνου να μεταβιβαστούν οι παρακάτω αρμοδιότητες, 
που έως τώρα η Ε.Π.Ζ. εισηγείτο στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης και είναι 
σχετικές με το αντικείμενό της και είναι:

Ο καθορισμός θέσης ή η μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Α-

νακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας κ. Νικολάου Καραΐσκου,
β)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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

γ)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»,

δ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
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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» και

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 αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπού-
νιας και 3)Γεώργιος Γκίκας, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 
1)Γεωργίου Ντίνου, Προέδρου, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδημάρχου, 
3)Νικολάου Καραΐσκου, Αντιδημάρχου, 4)Μαρίας Γιδά, Αντιδημάρχου, 
5)Παναγιώτη Ανδριόπουλου, Αντιδημάρχου, 6)Γρηγορίου Τριανταφυλ-
λόπουλου, Αντιδημάρχου, 7)Ευστράτιου Βαρδάκη, Αντιδημάρχου, 8)Βα-
σιλείου Γ. Χριστόπουλου, Αντιδημάρχου, 9)Δημητρίου Καλαμίδα, 
10)Μαρίας Τσουκαλά και 11)Διαμάντως Βασιλακοπούλου, οι οποίοι ψή-
φισαν υπέρ, επομένως με έντεκα (11) θετικές και δέκα οκτώ (18) αρνη-
τικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει την εκχώρηση αρμοδιότητας για τον καθορισμό θέ-

σεων ή μετακινήσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση194 

ΘΕΜΑ:
«Περί έγκρισης  πραγματοποίησης εργασιών πλακόστρωσης οδού με 
σκαλοπάτια στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας Ακράτας».  

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) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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 
Καλλικρτης», 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 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 διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
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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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.
       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης  πραγματοποίησης εργασιών 
πλακόστρωσης οδού με σκαλοπάτια στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της 
Κοινότητας Ακράτας».  
        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.136/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας, μεταξύ άλλων, έχει ως 
ακολούθως:

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση υλοποίησης 
εργασιών πλακόστρωσης στην οδό με σκαλοπάτια, ανάμεσα στις ιδιοκτησία 
Κωνσταντίνας Αδαμάκη και Δημητρίου Βασιλείου και στην ιδιοκτησία Νικόλαου 
Παπαδιαμαντόπουλου, στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας  Ακράτας του 
Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού περίπου (10,40μ. × 2,00μ.) = 20,80τ.μ.
Η πλακόστρωση θα γίνει από ακανόνιστες πλάκες Καρύστου με άσπρο αρμό, όπως 
είναι και το υπόλοιπο κομμάτι της οδού, το οποίο έχει κατασκευαστεί παλαιότερα 
από την ίδια την αιτούσα και με πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων προς την 
πλευρά της ιδιοκτησίας Νικολάου Παπαδιαμαντόπουλου. 
Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αιτούσα, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α)την υπ’ αριθ.136/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας,
 
 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 
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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», 
γ)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»,
 δ)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», 
ε)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 
ζ)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»] - Ρυθ-
μίσεις 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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  
1)Δημήτριος Μπούνιας, και 2)Γεώργιος Γκίκας

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έγκριση εργασιών πραγματοποίησης εργασιών πλακόστρωσης οδού με 

σκαλοπάτια στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας Ακράτας,  με τις  κάτωθι 
εργασίες:

Την πλακόστρωση στην οδό με σκαλοπάτια, ανάμεσα στις ιδιοκτησία 
Κωνσταντίνας Αδαμάκη και Δημητρίου Βασιλείου και στην ιδιοκτησία Νικόλαου 
Παπαδιαμαντόπουλου, στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας  Ακράτας του 
Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού περίπου (10,40μ. × 2,00μ.) = 20,80τ.μ.
Η πλακόστρωση θα γίνει από ακανόνιστες πλάκες Καρύστου με άσπρο αρμό, όπως 
είναι και το υπόλοιπο κομμάτι της οδού, το οποίο έχει κατασκευαστεί παλαιότερα 
από την ίδια την αιτούσα και με πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων προς την 
πλευρά της ιδιοκτησίας Νικολάου Παπαδιαμαντόπουλου. 
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Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αιτούσα, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 194/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
1 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 195

ΘΕΜΑ:
«Περί έγκρισης πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής βρύσης και 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον Άγιο 
Γεώργιο Κοινότητας Ακράτας».  

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 
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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 σήμερα πρώτη (1η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
48997/26.11.2021, 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 
Καλλικρτης», 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 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, 
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«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 παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ακράτας κ. Αθανάσιος Στούμπος.

         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.

       Πριν από τη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης  πραγματοποίησης εργασιών βρύσης 
και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον Άγιο 
Γεώργιο της Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.».  

        Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη 
του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, κωλυόμενος

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.137/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας, μεταξύ άλλων, έχει ως 
ακολούθως:

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση υλοποίησης 
εργασιών κατασκευής βρύσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου – επένδυση 
με πέτρα υπάρχοντος τοιχείου, στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον Άγιο Γεώργιο της 
Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους αιτούντες, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του 
α)την υπ’ αριθ.137/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αι-
γιαλείας,
 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 
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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»,
 γ)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»,
 δ)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», 
ε)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 
ζ)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»] - Ρυθ-
μίσεις 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 πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  
1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Γκίκας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει, την υλοποίηση εργασιών κατασκευής βρύσης και διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου – επένδυση με πέτρα υπάρχοντος τοιχείου, στη γειτονιά 
«Σπυρακέικα», στον Άγιο Γεώργιο της Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους αιτούντες, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195 /2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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