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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 212

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού θέματος  εκτός 

Ημερησίας Διατάξεως  ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 
6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία 
Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
16)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο,17)Αγγελική Κουρή και 18)Γεώργιο Γκίκα, 
Μέλη,, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 14:30΄,  σε τακτική συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 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 
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Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 51434/10.12.2021, κα-
θώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του, 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 
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.
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   Η κα Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, συμμετείχε στη συνεδρίαση διά 
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09. 2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

   Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα οκτώ (18) από τα τριάντα 
τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθε και ο Δημοτικός Σύμβουλο κ. Δημήτριος Καλαμίδας.

Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του 
μοναδικού θέματος  εκτός Ημερησίας Διατάξεως ».

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

• «Επιπτώσεις ραγδαίας βροχόπτωσης στο Δ.Αιγιαλείας »

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος
β) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το 
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»,
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 στ) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 η) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
  θ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ δεν είχε 
προσέλθει ακόμα στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος 
Καλαμίδας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την κήρυξη του κατωτέρου  θέματος :

«Επιπτώσεις ραγδαίας βροχόπτωσης στο Δ.Αιγιαλείας», ως κατεπείγον και 
συνεπώς την ομόφωνη ένταξή του προς συζήτηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 214

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Γιδά, 
Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Α-
ντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χρι-
στόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο,
17)Αγγελική Κουρή και 18)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα 
τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, σε τακτι-
κή συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκε-
ψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
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ρόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου 
Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.51434/10.12.2021, κα-
θώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του, η οποία επιδό-
θηκε 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 Καλλι-
κράτης», 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 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» 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 δημοτι-
κών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
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και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Η κα Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, συμμετείχε στη συνε-
δρίαση διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09. 
2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα οκτώ (18) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έ-
ναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθε και ο Δημοτικός Σύμβουλο κ. Δημήτριος Καλα-
μίδας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Καμαρών κ. Παναγιώτης Περλέγκας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.8 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 με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις».

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περι-
κλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χρι-
στόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημή-
τριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία 
Ιατροπούλου και 14)Γεώργιος Κουβαράς, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 
2022» και θέτει υπόψη του Σώματος:
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1)Την υπ’ αριθ.15/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δή-
μου Αιγιαλείας, που αφορά την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022 και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.51550/13.12.2021 εναλλακτική πρόταση που 
κατέθεσε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια» 
κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου και

3)Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτάσεως.

Κατόπιν αυτών ξεκίνησε συζήτηση επί των προτάσεων, όπου δια-
πιστώθηκε ότι και οι δύο προτάσεις συμφωνούν απόλυτα ως προς τα πο-
σά, πλην όμως στην εναλλακτική πρόταση έχουν προστεθεί συγκεκριμέ-
να έργα και με σειρά προτεραιότητας στο πλαίσιο της κατασκευής μι-
κρών τεχνικών έργων και έργων οδοποιίας ανά Δημοτική Ενότητα. Τα 
προτεινόμενα έργα έχουν προταθεί από τις Δημοτικές Κοινότητες διά 
των Προέδρων τους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο σχετικό έγγραφο της 
Υπηρεσίας.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Παρότι αποτελεί πάγια τακτική της Τεχνικής Υπηρεσίας, η εγγραφή 
των έργων με ένα γενικό τίτλο ανά ΔΕ με το αντίστοιχο ποσό και η κατα-
γραφή συγκεκριμένων έργων ανά Τ.Κ στην μελέτη, η εξειδίκευση κατά προ-
τεραιότητα συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της κατασκευής μικρών τε-
χνικών έργων ανά Δημοτική Ενότητα & της κατασκευής έργων οδοποιίας 
ανά Δημοτική Ενότητα που προτείνεται με την εναλλακτική πρόταση θεω-
ρούμε ότι δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην Υπηρεσία μας για την σύνταξη 
των σχετικών μελετών και περαιτέρω υλοποίηση των έργων, εφόσον έτσι 
αποφασιστεί από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς 
η δέσμευση στην εγγραφή συγκεκριμένων έργων και με συγκεκριμένη 
προτεραιότητα μας βρίσκει κατ’ αρχήν σύμφωνους, οι δε ιδιαίτερες το-
πικές συνθήκες που υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν με την σύνταξη της με-
λέτης, μετά από επιτόπια αυτοψία με τους κατά τόπους Προέδρους»
και δεδομένου ότι και οι δύο προτάσεις συμφωνούν απόλυτα ως προς τα 
ποσά, δίδεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί η πρόταση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής με την εξειδίκευση κατά προτεραιότητα των έργων και με την 
υπάρχουσα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αι-
γιαλείας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση, ό-
πως αυτή διαμορφώθηκε με την εξειδίκευση κατά προτεραιότητα συγκε-
κριμένων έργων και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετι-
κά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)τα όσα εξέθεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερό-
πουλος,

β)την υπ’ αριθ.15/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δή-
μου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αι-
γιαλείας έτους 2022,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.51550/13.12.2021 εναλλακτική πρόταση που 
κατέθεσε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια» 
κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,

δ)την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτάσεως,

ε)τη διαμορφωμένη πρόταση, όπως προέκυψε μετά από διαλογική 
συζήτηση και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η εξειδίκευση κατά 
προτεραιότητα συγκεκριμένων έργων και συνεπώς η δέσμευση στην 
εγγραφή τους και με συγκεκριμένη προτεραιότητα δεν θα αποτελέσει ε-
μπόδιο στην Υπηρεσία,

στ)την παρ.4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.55040/21.07. 
2021 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3291/τ.Β/26. 
07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ.7028/ 
2004 (Β’ 253) απόφασης», σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του 
σχεδίου του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, απαιτείται 
κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη Τεχνικού Προγράμματος, το περιεχόμενο του 
οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του 
και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού,

ζ)το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 8 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» - 
Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

η)το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ-
θρου 175 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις»,
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θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018),

ι)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ό-
πως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

ια)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,

ιβ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
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»,

ιγ)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»,

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

ιε)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από τη διαλογική 
συζήτηση, ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
1)Γεώργιος Ντίνος, Πρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 
3)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 4)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδή-
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μαρχος, 5)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 6)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Γρηγό-
ριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης, Α-
ντιδήμαρχος, 10)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 11)Δημή-
τριος Καλαμίδας, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 17)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, η 
οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 208 
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με-
λών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρό-
γραμμα», ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αγγελική Κουρή και 
2)Γεώργιος Γκίκας, καταψήφισαν την πρόταση,

Αποφασίζει
Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για 

το έτος 2022, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2021.
Ο 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
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
4)Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
   Ανάπτυξης 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

μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 215

ΘΕΜΑ:
«Διάνοιξη οδού διαφυγής λόγω έκτακτης ανάγκης στην περιοχή 

«Ακονιά» της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Γιδά, 
Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Α-
ντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Βασίλειο Γ. Χρι-
στόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινό-
πουλο, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο,
17)Αγγελική Κουρή και 18)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα 
τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, σε τακτι-
κή συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκε-
ψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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ρόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου 
Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.51434/10.12.2021, κα-
θώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του, η οποία επιδό-
θηκε 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 Καλλι-
κράτης», 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 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» 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 δημοτι-
κών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
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και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Η κα Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, συμμετείχε στη συνε-
δρίαση διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09. 
2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα οκτώ (18) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έ-
ναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθε και ο Δημοτικός Σύμβουλο κ. Δημήτριος Καλα-
μίδας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Καμαρών κ. Παναγιώτης Περλέγκας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.8 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 με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις».

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περι-
κλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χρι-
στόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημή-
τριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία 
Ιατροπούλου και 14)Γεώργιος Κουβαράς, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Διάνοιξη οδού διαφυγής λόγω έκτακτης ανάγκης στην περιο-
χή «Ακονιά» της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγια-



ΑΔΑ: 6Ρ3ΔΩ6Χ-Λ48

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c16bdc523ae20645e54ac0 στις 22/12/21 09:16

λείας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογε-
ρόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Όπως είναι γνωστό μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 31-
07-2021 στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Ζήριας και Καμαρών, με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (σχ.1) κηρύ-
χθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι εν λόγω περιοχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του Ν.2971/2001, όπως αυτό προστέ-
θηκε με το άρθρο 30 του Ν.4607/2019 για την αντιμετώπιση εκτάκτων α-
ναγκών πολιτικής προστασίας επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αι-
γιαλού και παραλίας. Ειδικότερα στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται τα ε-
ξής: «1. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, 
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού 
της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, 
κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα νόμο, συ-
μπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έ-
χει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ε-
τοιμότητας πολιτικής προστασίας, με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου ορ-
γάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3013/2002.

2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 1 απαιτείται να κα-
τατεθεί στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και στην αρμόδια Λιμενική Αρ-
χή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδι-
κασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 
1 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του 
ν.4456/2017 (Α΄ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα απαιτούμενα έρ-
γα, εγκεκριμένος από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρ-
χή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική Υ-
πηρεσία και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας των 
εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρμόδια Υπηρεσία του Υ-
πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παρακολούθηση των έργων, 
όπου απαιτείται.

3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των έργων 
επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή 
καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011, μετά 
την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται η αδειοδότηση και 
παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού των υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή 
τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. Αν για τα χωρίς άδεια ή 
καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί η αίτηση αδειοδότησης και παρα-
χώρησης χρήσης του αιγιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα».

Η διάνοιξη οδού διαφυγής στην πιο πάνω περιοχή είναι απολύτως 
αναγκαία για την προστασία της ζωής των κατοίκων και παραθεριστών, 
όπως κατέδειξε η πυρκαγιά της 31-07-2021, κατά την οποία πλήθος ατό-
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μων εγκλωβίστηκαν στις θέσεις «Ακονιά» και  «Μπούκα» που κινδύνευ-
σαν να καούν ζωντανοί. Τούτο εξάλλου επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα 
τόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου (σχ.2) όσο και του Λιμεναρ-
χείου Αιγίου (σχ.3), όπου επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«…προέκυψε κίνδυνος εγκλωβισμού των κατοίκων, λόγω μη ύπαρξης ό-
δευσης διαφυγής από τον οικισμό της Πεύκας προς τον οικισμό Λαμπι-
ρίου».

Επίσης τα μεγάλα οχήματα πολιτικής προστασίας (πυροσβεστικά 
κ.λπ.), δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή, λόγω του ύψους των 
υφιστάμενων γεφυρών της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να εγκριθεί η εκτέλεση του έρ-
γου διάνοιξη της οδού διαφυγής στη περιοχή «Πεύκα» Καμαρών σύμφω-
να και με την απόφαση - εισήγηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (σχ.4) και την υπ’ αριθ.2/2021 πράξη 
αναλογισμού και τοπογραφικά διαγράμματα του Μηχανικού Αντώνη Κα-
παρού (σχ.5).

Κατόπιν αυτών, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά».

Επιπλέον ο κ. Δήμαρχος εξέθεσε τα ακόλουθα:
«Θέλω να εκφράσω δύο σκέψεις, η μία είναι σε τέτοιου είδους α-

ποφάσεις, σε τέτοιου είδους θέματα, τα οποία αν θέλετε είναι χαρακτηρι-
στικά της πολιτικής μας, αλλά και της πολιτικής μας ωριμότητας, θα έ-
πρεπε να είμαστε όσο το δυνατόν δυνατοί σε ό,τι αφορά την παρουσία 
μας, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρα ταύτα και 
επειδή κάποιοι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, το θέμα αυτό 
είναι ζέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά την παραλιακή ζώνη 
των Καμαρών, όπου υπήρχε μία οδική σύνδεση μεταξύ των δύο κάθετων 
δρόμων και κατά το παρελθόν για λόγους που δεν είναι του παρόντος, ο 
δρόμος κατεστράφη κατά τη γνώμη μου πολύ άδικα και πολύ θα έλεγα σε 
βάρος της κοινωνίας.

Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε στο σημείο να έχουμε και ένα ζήτημα 
που αφορά την ίδια την ύπαρξη μας και τις ανθρώπινες ζωές. Το καλο-
καίρι που πήρε φωτιά η περιοχή, το Λιμενικό Σώμα αναγκάστηκε, επειδή 
ακριβώς δε λειτουργούσε η οδός διαφυγής για την περίπτωση αυτή, η ο-
δός που συνδέει τους δύο καθέτους δρόμους και είναι παράλληλα με τη 
θαλασσα, να φέρει το Λιμενικό Σώμα, λιμενικά μέσα, βάρκες και κάποια 
μέσα, για να εξασφαλιστεί η διαφυγή μέσω της θάλασσας. Αυτό καταδει-
κνύει με αναμφισβήτητο και περίτρανο τρόπο ότι αυτή η οδός σε έκτακτη 
ανάγκη, στην περίπτωση αυτή της πυρκαγιάς ή και άλλες θα έλεγα εγώ, 
που είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι απαραίτητο το έργο να γίνει. 

Και επειδή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που υπάρχει, έχουμε τη δυ-
νατότητα ως Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουμε την εφαρμογή της σχε-
τικής νομοθεσίας που προβλέπει πιο γρήγορες διαδικασίες, να ανοίξει ο 
δρόμος αυτός με τη συγκεκριμένη νομική πρόβλεψη.
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Θα παρακαλέσω και τον κύριο Νικολετάτο να πάρει το λόγο μετά 
από εμένα Γιώργο, προκειμένου να μιλήσει για το νομικό κομμάτι, προ-
τρέπω, όμως, όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να 
ανοίξει ο δρόμος. Εάν δεν ανοίξει ο δρόμος, θα έχουμε εμείς πολύ μεγά-
λο πρόβλημα, ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ταυτοχρόνως θα υπάρ-
χουν και αυτοί που ηθικά και νομικά ίσως θα είναι αδικαιολόγητοι για 
την μη ανακατασκευή του δρόμου, γι’ αυτό και πρέπει να ψηφίσουμε την 
πρόταση της fast track νομοθεσίας, μιας και έχουμε και όλα τα στοιχεία, 
δηλαδή τι εννοώ ότι έχουμε όλα τα στοιχεία; Τα βασικά στοιχεία είναι: 
το έγγραφο της Πυροσβεστικής, είναι το έγγραφο του Λιμενικού Σώμα-
τος και είναι και η ομόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργά-
νου, που στην απόφαση αυτή καταδεικνύεται από όλους μας ομόφωνα ό-
τι αυτός ο δρόμος πρέπει να γίνει δρόμος διαφυγής και επειδή δεν λει-
τουργούσε, αναγκάστηκε η πολιτεία για να διασφαλίσει τη ζωή των κα-
τοίκων και των επισκεπτών να χρησιμοποιήσει και μέσα τα οποία δεν συ-
νηθίζεται, το «ται» με άλφα γιώτα, να χρησιμοποιεί.

Γι’ αυτό και δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, παρά να πάρουμε 
την απόφαση να ξαναγίνει ο δρόμος. Σας λέω μόνο, ότι στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα έχουμε βάλει τη σχετική πίστωση για το ’21 και για το ’22 νομί-
ζω και επίσης έχουμε και την αντίστοιχη επιχορήγηση για να τον φτιά-
ξουμε διασφαλισμένη, αλλά έχουμε και ζητήσει και άλλα χρήματα πέραν 
των πιστώσεων που πήραμε για την περιοχή να γίνει οπωσδήποτε αυτός ο 
δρόμος, για να είναι ένα έργο που θα έλεγα ότι είναι η βάση για να μπο-
ρέσουμε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που το ζουν αδίκως οι πολίτες 
στις πλάτες τους. Θα ήθελα τον κύριο Νικολετάτο, κύριε Πρόεδρε.

Ακούστε με, δυστυχώς είμαστε υπεύθυνοι να παίρνουμε αποφάσεις 
βαριές. Αυτή είναι μία βαριά πολιτικά απόφαση και πρέπει να γίνει κατα-
νοητό, ότι εφόσον έχουμε πλήρη νομική κάλυψη, πρέπει να πάρουμε αυ-
τή την εξτρίμ απόφαση για τη χρήση του νομοθετικού εργαλείου που δεν 
έχει σχέση με αυτό που είπαμε, της αναλογισμικότητας καμία.

Εδώ, για να μη λέμε πράγματα γενικώς και αορίστως, ποια είναι η 
ουσία και κρύφτε την πίσω από όποιο δέντρο θέλετε, πέστε την αναλογι-
σμό, πέστε την παραλία, πέστε την όπως θέλετε. Ποια είναι η ουσία του 
πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η τοπική κοινωνία δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει σε συνθήκες κανονικότητας και κινδυνεύει σε συν-
θήκες έκτακτων περιστατικών. Και  θέλω να βάλω ένα χοντρό ερώτημα 
εάν δεν υπήρχαν οι αιτιάσεις των ιδιοκτητών θα έμπαινε θέμα, να το ψη-
φίζαμε; Όχι. Άρα, πάμε στον καθρέφτη, τι έχουμε; Δέκα ανθρώπους, εί-
κοσι, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ατομική ωφελιμότητα με την 
έννοια της μοναδικής ή αποκλειστικής πρόσβασης στην παραλία, γιατί 
βάλαν τα σύρματα, γιατί  βάλανε το ’να, γιατί τ’ άλλο, και δεν είναι οι 
μόνοι στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιες αυθαιρεσίες γίνονται σε παραλιακές 
ζώνες.
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Άρα, επειδή εγώ θέλω να τα πω τα πράγματα όπως είναι, δικαιού-
μια θεωρώ ότι οποιοδήποτε πρόσχημα που έχει σχέση επί της ουσίας με 
ένα μοναδικό εμπόδιο, ποιο είναι το εμπόδιο; Οι παράλιες ιδιοκτησίες, οι 
οποίες διευκολύνουν, υποτίθεται την ευχερή, άνετη και αποκλειστική 
πρόσβαση στις παραλίες. Επομένως, ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο είναι 
πολύ σοβαρό ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες, έχουμε την ηθική, τη νομι-
κή, την κοινωνική και την πολιτική υποχρέωση να το υπερασπίσουμε σε 
όφελος της κοινωνίας. Δεν μπορεί με το πρόσχημα οποιωνδήποτε επιχει-
ρημάτων που είναι σαθρά και έωλα να μην υποστηρίξουμε αυτό για το ο-
ποίο έχουμε ορκιστεί και ξέρω ότι θα χάσουμε τριάντα δεδομένους ψή-
φους. Να τους χάσουμε, να μην κάνουμε τίποτα ποτέ. Γιατί, ενόψει να εί-
μαστε επιφυλακτικοί, μη γίνουμε ψηφοθήρες, αυτή είναι η αλήθεια, μπο-
ρεί αύριο να μη συγχωρεθούμε ποτέ, ούτε από τον εαυτό μας, γιατί μπο-
ρεί να έχει καεί άνθρωπος. Γι’ αυτό και το μοναδικό δίλλημα που πρέπει 
πιθανόν να προβληματίσει ελαχίστως δικαίως την ψήφο, είναι ως εξής: 
εάν δεν υπήρχαν οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη περιοχή και ήταν μία 
κοινόχρηστη περιοχή, όπως είναι η παραπέρα. Θα μιλάγαμε ποτέ; Όχι. 
Θα ψηφίζαμε ναι. Άρα, το μοναδικό πρόβλημα λέγεται ατομική ιδιοκτη-
σία, η οποία κατά το παρελθόν έχει δώσει δείγματα ακραία και προκλητι-
κά να καταστραφεί ο δρόμος. Και τουλάχιστον εγώ που έχω υπηρετήσει 
στο Υπουργείο Οικονομικών και σε διευθυντικές θέσεις δεν έχω ξαναδεί 
στην Ελλάδα τέτοια πρόκληση. Να διατίθεται κονδύλι για καταστροφή. 
Διατέθηκε κονδύλι για καταστροφή. Εδώ πάσχουμε όλοι για δημιουργία, 
άρα τουλάχιστον στη δική μου ατομική πεποίθηση, δεν δικαιολογείται 
αρνητική ψήφος σε οποιοδήποτε πρόσχημα και με δεδομένο αν κάποιος 
μου δικαιολογήσει ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι ιδιοκτησίες πάλι τα ίδια 
θα ψήφιζε, το δέχομαι. Αλλά νομίζω, ότι είναι εκτός κοινής λογικής που 
εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να την ενστερνιστώ».

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 κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)τα όσα εξέθεσε ο δικηγόρος κ. Ανδρέας Νικολετάτος,
γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7089/03.08.2021 (ΑΔΑ: ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-

ΔΗΜ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί 
κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Κοινοτήτων Ζήριας και 
Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού και της Κοινότητας Λόγγου 
της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας,

δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.3789Φ.702.15/01.12.2021 έγγραφο της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου,

ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.2132.26/1472/2021/13.12.2021 έγγραφο Γ’ Λ/Τ 
Αιγίου,
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στ)το υπ’ αριθ.4/18.11.2021 Πρακτικό του Τοπικού Οργάνου Πο-
λιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας,

ζ)τον Κτηματολογικό Πίνακα και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που 
συνοδεύουν την υπ’ αριθ.2/2021 πράξη αναλογισμού στην περιοχή 
Πεύκα Καμαρών (Λαμπίρι) της Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, του Μη-
χανικού Αντώνη Καπαρού,

η)την ανάγκη διάνοιξης οδού διαφυγής στην περιοχή «Πεύκα» της 
Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας, καθόσον αυτό κρί-
νεται απαραίτητο για την προστασία της ζωής των κατοίκων και των πα-
ραθεριστών, όπως κατέδειξε η πυρκαγιά της 31.07.2021, κατά την οποία 
πλήθος ατόμων εγκλωβίστηκαν στις θέσεις «Ακονιά» και «Μπούκα», 

θ)τις διατάξεις του άρθρου 12Α του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/ 
19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 30 του Ν.4607/2019 (Φ.Ε.Κ.65/τ.Α/24.04.2019) «Ι. Κύρωση 
της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, 
ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. 
Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 
6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 
και άλλες διατάξεις»,

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο-
κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και α-
ναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις»,

ια)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
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. 
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09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

ιβ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δή-
μων»,

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

ιδ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 
2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 
6)Γεώργιος Γκίκας 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 κά-
ποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρ-
τίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», ενώ στο συγκεκριμένο 
θέμα ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών κ. 
Παναγιώτης Περλέγκας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), επομένως 
με δέκα έξι (16) θετικές ψήφους,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση εκτέλεσης του έργου που αφορά τη διάνοιξη οδού 

διαφυγής στην περιοχή «Πεύκα» της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών 
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.4/18.11.2021 Πρακτικό του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγια-
λείας και την υπ’ αριθ.2/2021 πράξη αναλογισμού με τα τοπογραφικά 
διαγράμματα του Μηχανικού κ. Αντώνη Καπαρού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 215/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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