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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 171

ΘΕΜΑ:
«Συνέχιση λειτουργίας των Παραρτημάτων Πανεπιστημίου Πατρών 

στο Αίγιο και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 
3)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 
5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Γρηγόριο Τριανταφυλ-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Χρήστο Γούτο, 10)Γεώργιο Γιοβά, 11)Δημήτριο 
Μπούνια, 12)Βασίλειο Τομαρά, 13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
14)Παναγιώτη Γιαννούλη, 15)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 16)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 17)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 18)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, 19)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 20)Γεώργιο 
Κουβαρά και 21)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα τρεις 
(13) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00΄ μ.μ., σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. 
Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 
Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.46934/09.11. 
2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
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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 - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 
του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 
σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της α-
νάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, α-
ναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/ 
13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με 
την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-
λείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερή-
σιας Διάταξης.
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Επίσης, στην παρούσα συνεδρίαση προσκλήθηκαν να συμμετά-
σχουν σ’ αυτήν, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, ο Υφυπουργός αρ-
μόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, οι Βου-
λευτές του Νομού Αχαΐας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας, οι επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων 
και οι Πρόεδροι Φορέων και Συλλόγων της Αιγιάλειας και του Νομού Α-
χαΐας.

Στην παρούσα συνεδρίαση τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Ντίνο, που απουσιάζει λόγω κωλύματος, τον 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, ο οποίος 
θα προεδρεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.3582/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, αφού διαπι-
στώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται στη συνε-
δρίαση τα είκοσι ένα (21) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Βουλευτές του Ν. Αχαΐας κ.κ. 
Άγγελος Τσιγκρής και  Ιάσων Φωτήλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. 
Χαράλαμπος Μπονάνος, εκπροσωπώντας παράλληλα και τον Περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ο επικεφαλής Περιφε-
ρειακής Παράταξης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γεώργιος Μπέσκος, η κα 
Γεωργία Μπίρη εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και 
Καλαβρύτων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού-Εισαγωγικού & Επιχειρηματι-
κού Συλλόγου Αιγιαλείας κ. Λάμπης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Αιγίου κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος 
του Αστικού ΚΤΕΛ  κ. Χρήστος Κοσσαράς, ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Συνεργείων κ. Δημήτριος Ντερντές, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης 
κ. Ιωάννης Σταθακόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων κ. Μένιος Κουτρόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Πολυτέκνων κ. Θεόδωρος Κακός.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάτα-
ξης προσήλθαν, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Πρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Ανδριό-
πουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 5)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 6)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 7)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9)Παναγιώτης Δημητρακό-
πουλος και 10)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Συνέχιση λειτουργίας των Παραρτημάτων 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Αίγιο και κλιμάκωση των κινητοποιή-
σεων».

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δη-
μήτριο Καλογερόπουλο, στους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας, στον Αντι-
περιφερειάρχη Αχαΐας, στον επικεφαλής περιφερειακής παράταξης Δυτι-
κής Ελλάδας, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Αιγιαλείας, 
στους Δημοτικούς Συμβούλους Αιγιαλείας που ζήτησαν να εκθέσουν τις 
απόψεις τους, καθώς και στους Προέδρους των Φορέων και των Συλλό-
γων της Αιγιάλειας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του μείζονος προβλή-
ματος τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία της Αιγιάλειας.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τα 
όσα εξέθεσαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, οι 
Βουλευτές του Ν. Αχαΐας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο επικεφαλής 
της περιφερειακής παράταξης Δυτικής Ελλάδας, οι επικεφαλής των δη-
μοτικών παρατάξεων Αιγιαλείας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ζήτησαν 
και πήραν τον λόγο, καθώς και οι Πρόεδροι των Φορέων και των Συλλό-
γων της Αιγιάλειας, β)την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Παραρ-
τήματος Πανεπιστημίου Πατρών στο Αίγιο, καθώς και την κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων 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 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», δ)την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 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’ 
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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 - 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Τη δυναμική διεκδίκηση με κάθε μορφής κινητοποιήσεις και 

δράσεις, της παραμονής των Παραρτημάτων Πανεπιστημίου Πατρών στο 
Αίγιο.

2)Τη νομική διεκδίκηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας και ειδικό-
τερα την κατάθεση αίτησης ανακλήσεως της απόφασης της Συγκλήτου 
και την άσκηση όλων των απαιτούμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων 
για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που έχει υποστεί ο Δήμος 
Αιγιαλείας από τη μη συμμόρφωση της εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέ-
ρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, καθώς και τους επικεφα-
λής των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να εξειδικεύσουν τις απαι-
τούμενες κινητοποιήσεις και δράσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2021.
Τα Μέλη       Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος
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