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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 216

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

συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-
ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
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Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
καλεί τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας να αποφασίσουν 
για την έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα μόνο της υπ’ αριθ. 
πρωτ.53021/21.12.2021 πρόσκλησης για έκτακτη-κατεπείγουσα συνε-
δρίαση, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η αιτιολόγηση αναφορικά με τον κα-
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τεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, για 
τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη αποφάσεων.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της από 11.03. 
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03. 
2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», καθώς και εκ της υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκλη-
ση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευό-
μενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων α-
ποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.πρωτ.53021/21.12.2021 πρόσκληση για έκτακτη-

κατεπείγουσα συνεδρίαση,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-

1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών 
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών 
τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
όμοια «Κατεπείγουσα συνεδρίαση - Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα 
θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)»,
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δ)την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις,

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 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»,

στ)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»,

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 δή-
μων»,

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 διάδο-
σης της πανδημίας» και

θ)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 δεν είχαν προσέλθει ακόμα στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς,

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

53021/21.12.2021 πρόσκλησης-συνεδρίασης, μεικτής (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 216/2021.
Ο 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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 217

ΘΕΜΑ:
«Έκπτωση αναδόχου και χορήγηση παράτασης του έργου: 

«Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. 
Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και 

περιμετρικές οδοί [MIS5030018]».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-
ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 
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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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έκπτωση αναδόχου και χορήγηση παράτασης του έργου: «Α-
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νάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύ-
ρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περι-
μετρικές οδοί [MIS5030018]» και θέτει υπόψη του Σώματος την εισή-
γηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Λεωνίδα Καράμπελα προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, 
η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Λεωνίδας Καρά-
μπελας, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ Βαθμό, έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ 84 Α΄/02-06-1987) «Όργανα που αποφα-
σίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε-
λούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλ-
λες σχετικές διατάξεις».

2. Το Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των εις εκτέ-
λεση αυτών εγκυκλίων.

3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 164 του Ν.4412/2016:
«Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέ-

ρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά 
υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρότα-
ση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκα-
τάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκα-
τάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμέ-
νων εργασιών του έργου.

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί 
με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προ-
σωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ε-
γκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του 
προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έρ-
γου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έρ-
γο.

3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη 
του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το 
τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλα-
γή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές 
θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου 
ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με α-
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παλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υπο-
κατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η 
πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανά-
δοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέ-
χει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύ-
νολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την 
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρ-
χικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού 
αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόματι 
του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική α-
πόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες 
εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχε-
ται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του».

5. Την περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016:

«δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανα-
τέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:…. ββ) ο-
λικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω … καταστάσεων 
αφερεγγυότητας … από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης 
και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βι-
βλίου».

6. Το Ιστορικό του έργου:
• Το Έργο «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου, Ενότητα 2 - 

Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 - Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ανά-
πλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου, Ενότητα 2 - Πλατεία Αγίας Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 - Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρι-
κές οδοί» η οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ.3252/7-9-2018 
(Α.Δ.Α.: ΩΦΣΓ7Λ6-ΕΦ3) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας με 
Κωδικό ΟΠΣ 5030018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020».

• Το έργο δημοπρατήθηκε την 6-5-2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε 
η εταιρεία Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ με δ. τίτλο 
AGT CONSTRUCTIONS A.T.E».

• Η μελέτη υπ’ αριθ.83/2018 του Έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ.279/2018 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΨΘΟ1Ω6Χ-49Γ).

• Με την υπ’ αριθ.278/2019 απόφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Αιγιαλείας 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού που διεξήχθη 
στις 6-5-2019 για την εκτέλεση του ανωτέρω Έργου, όπως εγκρίθηκε με 
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το υπ’ αριθ.πρωτ.278799/11-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, κατακυρώθηκε η εν 
λόγω δημοπρασία στην εταιρεία Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΜΕ με δ. τίτλο AGT CONSTRUCTIONS A.T.E», η οποία ανακη-
ρύχθηκε μειοδότρια.

• Η σχετική Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 5-3-
2020 με αριθ.πρωτ.6362/5-3-2020 και ΑΔΑΜ: 20SYMV006391509 
2020-03-06.

• Την με αριθμό πρωτ.8024/20-4-2020 έγκρισης χρονοδιαγράμμα-
τος εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος για δεκατέσσερις (14) η-
μερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι περαίωση ερ-
γασιών στις 5/5/2021.

• Την υπ’ αριθ.142/28-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΗ3Ω6Χ-Θ4Φ) απόφαση 
της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Οριακής Προθεσμίας έως 
25-9-2021.

• Την υπ’ αριθ.146/28-4-2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ 
και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

• Την υπ’ αριθ.323/13-8-2021 (ΑΔΑ : ΩΚ5ΒΩ6Χ-ΝΒΑ) απόφαση 
Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθ. 
83/2018 μελέτη του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνη-
μείων & Τεχνικών έργων Δ.Ε.Π.Ι.Ν.

• Την υπ’ αριθ.324/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ι7ΤΩ6Χ-Η12) απόφαση 
Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Την υπ’ αριθ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) από-
φαση έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας που σχετίζεται με τη μη συμμόρ-
φωσή της με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ.35024/01-09-2021 Ειδικής 
Πρόσκλησης.

• Την από 13-10-2021 ένσταση της εταιρείας «ΑΓΤ Ανώνυμη τε-
χνική Εταιρεία» που έλαβε αρ.πρωτ.41640/13-10-2021 κατά της υπ’ 
αριθ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) Απόφασης της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας περί Έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας.

• Την υπ’ αριθ.39242/28-9-2021 αίτησης της αναδόχου εταιρείας 
για διάλυσης της σύμβασης του έργου.

• Την υπ’ αριθ.40057/4-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΧΚΩ6Χ-Σ1Β) απόφα-
ση απόρριψης της από 28-9-2021 αίτησης διάλυσης σύμβασης της ανα-
δόχου εταιρείας.

• Την από 25-10-2021 ένσταση της εταιρείας «ΑΓΤ Ανώνυμη τε-
χνική Εταιρεία» που έλαβε αρ.πρωτ.44165/29-10-2021 κατά της υπ’ 



ΑΔΑ: Ω0ΣΨΩ6Χ-9ΘΓ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c3156b523ae20645185b22 στις 28/12/21 07:14

αριθ.40057/4-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΧΚΩ6Χ-Σ1Β) Απόφασης της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας περί απόρριψη της από 28-9-2021 αίτησης διάλυσης 
σύμβασης της αναδόχου εταιρείας.

• Την υπ’ αριθ.40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) απόφαση 
Έκπτωσης. επικουρικά και ανεξαρτήτως της υπ’ αριθ.38677/24-9-2021 
(ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) απόφασης έκπτωσης στην οποία εμμένουμε 
και δεν ανακαλούμε, σε εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 160 του Νόμου 
4412/2016, διότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε πλήρως με το περιεχό-
μενο της υπ’ αριθ.33447/24-08-2021 Ειδικής Πρόσκλησης.

• Την από 26-10-2021 ένσταση της εταιρείας «ΑΓΤ Ανώνυμη τε-
χνική Εταιρεία» που έλαβε αρ.πρωτ.44237/29-10-2021 κατά της υπ’ 
αριθ.40385/05-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) Απόφασης της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας περί  Έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας.

7. Την υπ’ αριθ.30/19-10-2021 αίτηση της ΑΓΤ ΑΕ (με  αριθ. 
πρωτ.εισ.42688/19-10-2021) με θέμα «Συνέχιση με Υποκατάσταση Ανα-
δόχου των εργασιών της εργολαβίας» με τους λόγους που επικαλούνται.

8. Την από 1-11-2021 αίτηση της INTRAKAT (με αριθ.πρωτ.εισ. 
44630/2-11-2021) με θέμα «Αίτηση υποκατάστασης» με συνημμένο 
Πρακτικό του Δ.Σ. 26.10.2021.

9. Την υπ’ αριθ.50034/2-12-2021 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την οποία ΄΄Από το συνδυα-
σμό των άρθρων 132 και 164 του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι επιτρέπεται 
η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου δημόσιας σύμβασης από νέο, ό-
ταν ο αρχικός ανάδοχος βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Στην 
νομική έννοια της αφερεγγυότητας όπως διατυπώνεται στην προαναφε-
ρόμενη διάταξη εμπίπτει η σοβαρή αδυναμία εκ μέρους του αρχικού ανα-
δόχου να εκτελέσει την συναφθείσα σύμβαση όπως συνάγεται από την ε-
ξέταση του φάκελου. Περαιτέρω, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπίτρεπτη 
ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης η αλλαγή του προσώπου του ανα-
δόχου και μόνο, όταν όλα τα άλλα στοιχεία της σύμβασης (συμβατικό α-
ντάλλαγμα, έκταση υποχρεώσεων αναδόχου έναντι του κυρίου του έργου 
κ.τ.λ.) παραμένουν αμετάβλητα. Ενόψει αυτών, δεδομένης και της σχετι-
κής επιστολής της από 19-10-2021 αίτησης της εταιρείας Α.Γ.Τ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδόχου της σύμβασης του έργου «Α-
ΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ», και της από 01-
11-2021 αίτησης της εταιρείας INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, συντρέχει νόμιμη περίπτω-
ση υποκατάστασης της πρώτης αναφερόμενης εταιρείας από τη δεύτερη. 
Ως προς την ευθύνη του αρχικού αναδόχου εφαρμοστέες είναι οι διατά-
ξεις του ν 4412/2016 ως ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης και των 
όρων της τότε διακήρυξης. Για τη νέα σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
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ΑΕΤΕΕ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νόμο 4412/16 όπως τροποποιή-
θηκε με το ν. 4782/2021΄΄.

10. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη υποκατάσταση είναι προς το 
συμφέρον του εν λόγω κομβικής σημασίας για τον Δήμο μας έργου, το ο-
ποίο δεν θα υποστεί την διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναδημοπρά-
τησης, αλλά θα εκτελεσθεί, κατά το ανωτέρω ανεκτέλεστο τμήμα του, α-
πό την ανωτέρω υποκαταστάτρια ανάδοχο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», η οποία, όπως 
προεκτέθηκε, πληροί τα κριτήρια κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον αρχικό ανάδοχο, και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα 
για την άρτια και εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου, η εκτέλεση δε του 
έργου θα γίνει με την έκπτωση, που είχε δώσει ο αρχικός ανάδοχος.

11. Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθε-
σμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την 
προϊσταμένη αρχή».

12. Την υπ’ αριθ. 5979/21-12-2021 διατύπωση θετικής γνώμης για 
την Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση Αρχικού 
Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) ημερο-
λογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του Υποέργου 1 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 "Πλατεία 
Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ και 
περιμετρικές οδοί", της Πράξης με κωδικό MIS 5030018, από την Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

13. Το υπ’ αριθ.πρωτ.52949/21-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο της 
ΑΓΤ ΑΕ με θέμα «Αίτημα Παράτασης - Γνωστοποίηση Συνέχισης με Υ-
ποκατάσταση Αναδόχου των εργασιών της εργολαβίας» σύμφωνα με το 
οποίο αιτούνται την ανάκληση των αποφάσεων έκπτωσης, την έγκριση 
του αιτήματος περί υποκατάστασης αναδόχου, την παράταση της προθε-
σμίας του έργου μέχρι την ημερομηνίας έγκρισης του αιτήματος υποκα-
τάστασης και με την δέσμευση ότι θα παραιτηθούν από το αίτημά τους 
περί διάλυσης της σύμβασης.

Εισηγούμαι
Την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων:
• Υπ’ αριθ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) απόφαση 

έκπτωσης.
• Υπ’ αριθ.40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) απόφαση έκ-

πτωσης,
με χορήγηση ισόποσης παράτασης προθεσμίας της αρχικής σύμβασης μέ-
χρι την έγκριση του αιτήματος υποκατάστασης, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας, που είναι προς το συμφέρον έργου».

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

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

Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα,
β)τα όσα εξέθεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερό-

πουλος, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν τον λόγο,
γ)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»,

δ)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»,

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 δή-
μων»,

στ)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

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»,
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ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος και οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος Γιοβάς, 3)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπα-
κωνσταντινόπουλος και 6)Μαρία Ιατροπούλου έδωσαν «λευκή» ψήφο 
και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρία-
ση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και 
η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητι-
κών ψήφων», επομένως με δέκα επτά (17) θετικές ψήφους,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων από την Οικονομι-

κή Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας:
• Υπ’ αριθ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) απόφαση 

έκπτωσης και
• Υπ’ αριθ.40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) απόφαση έκ-

πτωσης,
με χορήγηση ισόποσης παράτασης προθεσμίας της αρχικής σύμβασης μέ-
χρι την έγκριση του αιτήματος υποκατάστασης, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας, που είναι προς το συμφέρον του έργου: 
«Έκπτωση αναδόχου και χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση 
Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμε-
τρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί 
[MIS5030018]».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2021.
Ο 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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 218

ΘΕΜΑ:
«Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου και χορήγηση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: 

Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί [MIS5030018]».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 

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


ΑΔΑ: ΨΟΖΛΩ6Χ-Ψ00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c43fad523ae206452970fb στις 28/12/21 07:16

Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-
ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 
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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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου και χορήγηση προθεσμίας 
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περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενό-
τητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί [MIS5030018]» και θέτει υ-
πόψη του Σώματος την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρε-
σιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα προς την Οικονομική Ε-
πιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Λεωνίδας Καρά-
μπελας, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ Βαθμό, έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ 84 Α΄/02-06-1987) «Όργανα που αποφα-
σίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε-
λούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλ-
λες σχετικές διατάξεις».

2. Το Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των εις εκτέ-
λεση αυτών εγκυκλίων.

3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 164 του Ν.4412/2016:
«Υποκατάσταση
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέ-

ρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά 
υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρότα-
ση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκα-
τάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκα-
τάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμέ-
νων εργασιών του έργου.

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί 
με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προ-
σωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ε-
γκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του 
προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έρ-
γου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έρ-
γο.

3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη 
του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το 
τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλα-
γή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές 
θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου 
ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με α-



ΑΔΑ: ΨΟΖΛΩ6Χ-Ψ00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c43fad523ae206452970fb στις 28/12/21 07:16

παλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υπο-
κατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η 
πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανά-
δοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέ-
χει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύ-
νολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την 
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρ-
χικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού 
αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόματι 
του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική α-
πόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες 
εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχε-
ται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του».

5. Την περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016:

«δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανα-
τέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:…. ββ) ο-
λικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω … καταστάσεων 
αφερεγγυότητας … από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης 
και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βι-
βλίου».

6. Το Ιστορικό του έργου:
• Το Έργο «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου, Ενότητα 2 - 

Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 - Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ανά-
πλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου, Ενότητα 2 - Πλατεία Αγίας Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 - Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρι-
κές οδοί» η οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ.3252/7-9-2018 
(Α.Δ.Α.: ΩΦΣΓ7Λ6-ΕΦ3) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας με 
Κωδικό ΟΠΣ 5030018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020».

• Το έργο δημοπρατήθηκε την 6-5-2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε 
η εταιρεία Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ με δ. τίτλο 
AGT CONSTRUCTIONS A.T.E».

• Η μελέτη υπ’ αριθ.83/2018 του Έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ.279/2018 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΨΘΟ1Ω6Χ-49Γ).

• Με την υπ’ αριθ.278/2019 απόφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Αιγιαλείας 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού που διεξήχθη 
στις 6-5-2019 για την εκτέλεση του ανωτέρω Έργου, όπως εγκρίθηκε με 
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το υπ’ αριθ.πρωτ.278799/11-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, κατακυρώθηκε η εν 
λόγω δημοπρασία στην εταιρεία Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΜΕ με δ. τίτλο AGT CONSTRUCTIONS A.T.E», η οποία ανακη-
ρύχθηκε μειοδότρια.

• Η σχετική Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 5-3-
2020 με αριθ.πρωτ.6362/5-3-2020 και ΑΔΑΜ: 20SYMV006391509 
2020-03-06.

• Την με αριθμό πρωτ.8024/20-4-2020 έγκρισης χρονοδιαγράμμα-
τος εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος για δεκατέσσερις (14) η-
μερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι περαίωση ερ-
γασιών στις 5/5/2021.

• Την υπ’ αριθ.142/28-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΗ3Ω6Χ-Θ4Φ) απόφαση 
της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Οριακής Προθεσμίας έως 
25-9-2021.

• Την υπ’ αριθ.146/28-4-2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ 
και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

• Την υπ’ αριθ.323/13-8-2021 (ΑΔΑ : ΩΚ5ΒΩ6Χ-ΝΒΑ) απόφαση 
Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθ. 
83/2018 μελέτη του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνη-
μείων & Τεχνικών έργων Δ.Ε.Π.Ι.Ν.

• Την υπ’ αριθ.324/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ι7ΤΩ6Χ-Η12) απόφαση 
Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Την υπ’ αριθ.30/19-10-2021 αίτηση της ΑΓΤ ΑΕ (με  αριθ. πρωτ. 
εισ. 42688/19-10-2021) με θέμα «Συνέχιση με Υποκατάσταση Αναδόχου 
των εργασιών της εργολαβίας» με τους λόγους που επικαλούνται.

8. Την από 1-11-2021 αίτηση της INTRAKAT (με αριθ. πρωτ. εισ. 
44630/2-11-2021) με θέμα «Αίτηση υποκατάστασης» με συνημμένο 
Πρακτικό του Δ.Σ. 26.10.2021.

9. Την υπ’ αριθ.50034/2-12-2021 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την οποία ΄΄Από το συνδυα-
σμό των άρθρων 132 και 164 του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι επιτρέπεται 
η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου δημόσιας σύμβασης από νέο, ό-
ταν ο αρχικός ανάδοχος βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Στην 
νομική έννοια της αφερεγγυότητας όπως διατυπώνεται στην προαναφε-
ρόμενη διάταξη εμπίπτει η σοβαρή αδυναμία εκ μέρους του αρχικού ανα-
δόχου να εκτελέσει την συναφθείσα σύμβαση όπως συνάγεται από την ε-
ξέταση του φάκελου. Περαιτέρω, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπίτρεπτη 
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ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης η αλλαγή του προσώπου του ανα-
δόχου και μόνο, όταν όλα τα άλλα στοιχεία της σύμβασης (συμβατικό α-
ντάλλαγμα, έκταση υποχρεώσεων αναδόχου έναντι του κυρίου του έργου 
κ.τ.λ.) παραμένουν αμετάβλητα. Ενόψει αυτών, δεδομένης και της σχετι-
κής επιστολής της από 19-10-2021 αίτησης της εταιρείας Α.Γ.Τ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδόχου της σύμβασης του έργου «Α-
ΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ», και της από 01-
11-2021 αίτησης της εταιρείας INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, συντρέχει νόμιμη περίπτω-
ση υποκατάστασης της πρώτης αναφερόμενης εταιρείας από τη δεύτερη. 
Ως προς την ευθύνη του αρχικού αναδόχου εφαρμοστέες είναι οι διατά-
ξεις του ν 4412/2016 ως ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης και των 
όρων της τότε διακήρυξης. Για τη νέα σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
ΑΕΤΕΕ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νόμο 4412/16 όπως τροποποιή-
θηκε με το ν. 4782/2021΄΄.

10. Το γεγονός ότι με βάση την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 
11η και 12η Αναλυτική Επιμέτρηση Εμφανών Εργασιών και το 1ο, 2ο, 3ο, 
4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο Π.Π.Α.Ε. συντάχθηκαν δέκα (10) λο-
γαριασμοί συνολικού ποσού εργασιών 285.446,28 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 
353.953,40 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καθορίζουμε ότι με τον 11ο Λογαριασμό - (αρνητικό) θα διενεργη-
θεί η επιστροφή του αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής ύψους  
38.627,81 €, ο οποίος θα συμψηφιστεί με το πληρωτέο του 10ου λογαρια-
σμού υπέρ της «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.».

Η καθαρή αξία των υπολειπομένων προς εκτέλεση εργασιών του 
έργου, ανέρχεται στο ποσό των 803.546,34 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 
996.397,46 € με ΦΠΑ.

11. Το γεγονός ότι η εργοληπτική επιχείρηση «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» πλη-
ροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης του έργου του 
θέματος διότι κατατάσσεται στην 7η τάξη ΜΕΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 
πρωτ.Δ24/8706/31-08-2021 υποβληθείσα Βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ.

12. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη υποκατάσταση είναι προς το 
συμφέρον του εν λόγω κομβικής σημασίας για τον Δήμο μας έργου, το ο-
ποίο δεν θα υποστεί την διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναδημοπρά-
τησης, αλλά θα εκτελεσθεί, κατά το ανωτέρω ανεκτέλεστο τμήμα του, α-
πό την ανωτέρω υποκαταστάτρια ανάδοχο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», η οποία, όπως 
προεκτέθηκε, πληροί τα κριτήρια κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον αρχικό ανάδοχο, και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα 
για την άρτια και εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου, η εκτέλεση δε του 
έργου θα γίνει με την έκπτωση, που είχε δώσει ο αρχικός ανάδοχος.
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13. Ο εκτιμώμενος χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση 
των εργασιών είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

14. Την υπ’ αριθ.5979/21-12-2021 διατύπωση θετικής γνώμης για 
την Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση Αρχικού 
Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) ημερο-
λογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του Υποέργου 1 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 "Πλατεία 
Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ και 
περιμετρικές οδοί", της Πράξης με κωδικό MIS 5030018, από την Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

15. Την απόφαση ΟΕ με την οποία ανακλήθηκαν οι αποφάσεις έκ-
πτωσης υπ’ αριθ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) και υπ’ 
αριθ.40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) κατά του αναδόχου του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλ-
φούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018]».

Εισηγούμαι
A) Την έγκριση της υποκατάσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 

«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από την εργοληπτική επιχείρηση «Ι-
ΝΤΡΑΚΑΤ» στην κατασκευή του υπολειπόμενου έργου «Ανάπλαση Ε-
μπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και 
περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές 
οδοί», σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 164 του Ν.4412/2016, με τους 
παρακάτω όρους:

- Η υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπόμενων ερ-
γασιών και ειδικότερα, στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση του έργου.

- Το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της προς υπογραφή 
σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
803.546,34 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 996.397,46 € με ΦΠΑ.

- Η «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» θα παραμείνει αποκλειστι-
κά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι και την 
έγκριση της υποκατάστασης.  Όσον αφορά την ήδη κατατεθειμένη εγγυη-
τική επιστολή καλής εκτέλεσης επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου 
«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», θα παραμείνει σε ισχύ, εις χείρας 
της Αναθέτουσας Αρχής το 50% αυτής, ήτοι 27.224,82 € προς εξασφάλι-
ση της καλής εκτέλεσης του ήδη ολοκληρωθέντος έργου. Το υπόλοιπο 
αυτής θα αποδοθεί στην «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» αφού προη-
γουμένως κατατεθεί η νέα  εγγύηση από την «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». Η απαλλαγή 
της «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από την ευθύνη της προς τον κύ-
ριο του έργου, για το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκα-
τάσταση επέρχεται μόνο μετά την κατάθεση αυτής.

- Η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» η οποία θα επέχει στο εξής θέση αναδόχου ανα-
λαμβάνοντας όλες τις ευθύνες για το υπολειπόμενο έργο ποσού 
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803.546,34 €, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύ-
ψους 40.177,32 € πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι αποκλει-
στικός δικαιούχος όλων των επόμενων λογαριασμών της εργολαβίας και 
δη των λογαριασμών μετά τον 12ο και εφεξής.

- Με τον 11ο Λογαριασμό - (αρνητικός), μετά την έγκριση της πα-
ρούσας, θα διενεργηθεί η επιστροφή του αναπόσβεστου μέρους της προ-
καταβολής ύψους 38.627,81 €, ο οποίος θα συμψηφιστεί με το πληρωτέο 
του 10ου λογαριασμού υπέρ της «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.».

- Καθορίζουμε ότι η πληρωμή της επόμενης Πιστοποίησης του έρ-
γου (12ος Λογαριασμός) θα διενεργηθεί απευθείας στην νέα Ανάδοχο Ε-
ταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Β) Για την έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης υποκα-
τάστασης».

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,
β)τα όσα εξέθεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερό-

πουλος, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν τον λόγο,
γ)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»,

δ)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. 
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«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»,

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 δή-
μων»,

στ)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

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»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος και οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος Γιοβάς, 3)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπα-
κωνσταντινόπουλος και 6)Μαρία Ιατροπούλου έδωσαν «λευκή» ψήφο 
και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρία-
ση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και 
η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητι-
κών ψήφων», επομένως με δέκα επτά (17) θετικές ψήφους,

Ομόφωνα Αποφασίζει
A)Εγκρίνει την υποκατάσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 

«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από την εργοληπτική επιχείρηση «Ι-
ΝΤΡΑΚΑΤ» από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, στην κα-
τασκευή του υπολειπόμενου έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αι-
γίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 
3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί [MIS5030018]»», σύμφωνα 
με την παρ.2 του άρθρου 164 του Ν.4412/2016, με τους παρακάτω ό-
ρους:

- Η υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπόμενων ερ-
γασιών και ειδικότερα, στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση του έργου.

- Το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της προς υπογραφή 
σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
803.546,34 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 996.397,46 € με Φ.Π.Α.
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- Η «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» θα παραμείνει αποκλειστι-
κά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι και την 
έγκριση της υποκατάστασης.  Όσον αφορά την ήδη κατατεθειμένη εγγυη-
τική επιστολή καλής εκτέλεσης επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου 
«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», θα παραμείνει σε ισχύ, εις χείρας 
της Αναθέτουσας Αρχής το 50% αυτής, ήτοι 27.224,82 € προς εξασφάλι-
ση της καλής εκτέλεσης του ήδη ολοκληρωθέντος έργου. Το υπόλοιπο 
αυτής θα αποδοθεί στην «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» αφού προη-
γουμένως κατατεθεί η νέα  εγγύηση από την «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». Η απαλλαγή 
της «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από την ευθύνη της προς τον κύ-
ριο του έργου, για το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκα-
τάσταση επέρχεται μόνο μετά την κατάθεση αυτής.

- Η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» η οποία θα επέχει στο εξής θέση αναδόχου ανα-
λαμβάνοντας όλες τις ευθύνες για το υπολειπόμενο έργο ποσού 
803.546,34 €, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύ-
ψους 40.177,32 € πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι αποκλει-
στικός δικαιούχος όλων των επόμενων λογαριασμών της εργολαβίας και 
δη των λογαριασμών μετά τον 12ο και εφεξής.

- Με τον 11ο Λογαριασμό - (αρνητικός), μετά την έγκριση της πα-
ρούσας, θα διενεργηθεί η επιστροφή του αναπόσβεστου μέρους της προ-
καταβολής ύψους 38.627,81 €, ο οποίος θα συμψηφιστεί με το πληρωτέο 
του 10ου λογαριασμού υπέρ της «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.».

- Καθορίζουμε ότι η πληρωμή της επόμενης Πιστοποίησης του έρ-
γου (12ος Λογαριασμός) θα διενεργηθεί απευθείας στην νέα Ανάδοχο Ε-
ταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Β)Εγκρίνει τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης υπο-
κατάστασης, από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 218/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 219

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κήπου Υψηλών Αλωνίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κήπου Υψηλών Αλω-
νίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δη-
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μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)» και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.152/2021 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έ-
χει ως ακολούθως:

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

ση χρήσης του Δημοτικού Κήπου Υψηλών Αλωνίων, της Κοινότητας Αι-
γίου Δήμου Αιγιαλείας, στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγια-
λείας (ΔΗΚΕΠΑ), ως εξής:

α) Πλήρη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου από την ΔΗΚΕΠΑ μέ-
χρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής,

β) ο ρόλος αξιοποίησής του να είναι επισκευαστικός και όχι κατα-
σκευαστικός,

γ) ανάληψη των εξόδων του πάρκου από την ΔΗΚΕΠΑ και
δ) οι τυχόν παρεμβάσεις στο πάρκο θα εγκρίνονται από τα αρμόδια 

Συμβούλια του Δήμου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.152/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.90/2021 όμοια, του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
γ)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»,

δ)το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.2 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

ε)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. 
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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»,

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» και

η)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κήπου Υψηλών Α-

λωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δη-
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», ως ακολού-
θως:

Α)Πλήρης διαχείριση του δημοτικού κήπου από την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής, ήτοι 31.12.2023,

Β)Ο ρόλος αξιοποίησής του να είναι επισκευαστικός και όχι κατα-
σκευαστικός,

Γ)Ανάληψη των εξόδων του κήπου από την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. και
Δ)Οι τυχόν παρεμβάσεις θα εγκρίνονται από τα αρμόδια Συμβού-

λια του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 219/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 220

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», για την 

τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου διακόσμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-
ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 
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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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 



ΑΔΑ: 64Β5Ω6Χ-ΛΥΓ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c4bb41523ae20645387d6e στις 28/12/21 07:21

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», για την τοποθέ-
τηση Χριστουγεννιάτικου διακόσμου» και θέτει υπόψη του Σώματος 
την υπ’ αριθ.153/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

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

ση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, της Κοινότητας Αιγίου Δή-
μου Αιγιαλείας, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας 
(ΔΗΚΕΠΑ), προκειμένου από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 10 Ια-
νουαρίου 2022 καθώς και λίγες μέρες πριν και μετά των προαναφερόμε-
νων ημερομηνιών, να τοποθετηθεί ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος εν ό-
ψει των Χριστουγέννων, 3 σπίτια 3×5, 2 σπίτια 2,5 × 2,5 και μια εξέδρα 
80 τ.μ, σε σημείο που θα οριοθετηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της α-
σφάλειας των πολιτών και την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλω-
σης ο εν λόγω δημοτικός χώρος να επανέλθει άμεσα.

Επίσης όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν υπό 
την επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.153/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.91/2021 όμοια, του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
γ)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»,

δ)το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.2 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
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ε)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»,

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» και

η)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος της πλατείας Υψηλών 

Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη «Δη-
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», προκειμένου 
να τοποθετηθεί ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος εν όψει των Χριστουγέν-
νων, ήτοι τρία (3) σπίτια 3 ×5, δύο (2) σπίτια 2,5 × 2,5 και μία (1) εξέδρα 
80 τ.μ., σε σημείο που θα οριοθετηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ορίζεται από τις είκοσι 
(20) Δεκεμβρίου 2021 έως και τις δέκα (10) Ιανουαρίου 2022, καθώς και 
λίγες μέρες πριν και μετά των προαναφερόμενων ημερομηνιών για την 
τοποθέτηση και άρση του διακόσμου.

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της α-
σφάλειας των πολιτών και τη μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης 
ο εν λόγω δημοτικός χώρος να επανέλθει άμεσα.
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Επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν υπό 
την επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 220/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 221

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην επιχείρηση «I 
PLAY Ο.Ε.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-

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


ΑΔΑ: Ψ13ΙΩ6Χ-ΙΝΛ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c30c21523ae2064515e8ea στις 22/12/21 13:35

ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην επιχείρηση «I 
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PLAY Ο.Ε.» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.154/2021 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστι-
κό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την εκμίσθωση 

μέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, στην εταιρεία «I PLAY Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Ράνιο 
Βενέδικτο, για την τοποθέτηση παιχνιδιών με κερματοδέκτη, εμβαδού 
(3,00×12,00+5,00×9,00=36,00+ 45,00=) 81,00τ.μ., όπως φαίνεται και 
στο συνημμένο απόσπασμα του σχεδίου πόλεως, από 10 Δεκεμβρίου 
2021 έως 20 Ιανουαρίου 2022.

Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μηχανημά-
των θα είναι η επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε.».

Η ηλεκτροδότηση των προαναφερόμενων μηχανημάτων από παρο-
χή του Δήμου θα είναι δυνατή μόνο μετά την προσκόμιση σχετικών υ-
πεύθυνων δηλώσεων τόσο του ιδιοκτήτη όσο και αδειούχου ηλεκτρολό-
γου εγκαταστάτη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την α-
σφαλή λειτουργία και σύνδεσή τους ενώ θα πρέπει να μεριμνήσουν για 
την ασφαλή εγκατάσταση και κάλυψη του καλωδίου από το σημείο τοπο-
θέτησης των μηχανημάτων έως τον πίνακα ρευματοδότησης και την μέ-
ριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος της πλατείας να επα-
νέλθει άμεσα.

Τα παραπάνω θα γίνουν υπό την επίβλεψη αρμοδίου ηλεκτρολό-
γου του Τμήματος Η/Μ Έργων και Εγκαταστάσεων.

Η επιχείρηση θα αναλάβει την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκ-
τρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των μηχανημάτων.

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την επί-
βλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα ανωτέρω να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με από το Νόμο προ-
βλεπόμενα για τα τετραγωνικά που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν 
συνεννόησης με τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, Καταστημάτων και Ηλεκ-
τρομηχανολογικών Έργων & Εγκατάστασης του Δήμου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.154/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.93/2021 όμοια, του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγίου,
γ)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 
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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»,

δ)το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.2 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

ε)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»,

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» και

η)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκμίσθωση μέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δημο-

τικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού 81,00 τ.μ. (3,00 × 
12,00 + 5,00 × 9,00 = 36,00 + 45,00 = 81,00), όπως αναλυτικά φαίνεται 
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και στο συνημμένο απόσπασμα του σχεδίου πόλεως, στην εταιρεία «I 
PLAY Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ράνιο Βενέδικτο, για την το-
ποθέτηση παιχνιδιών με κερματοδέκτη, κατά το χρονικό διάστημα από 
δέκα (10) Δεκεμβρίου 2021 έως και είκοσι (20) Ιανουαρίου 2022.

Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μηχανημά-
των θα είναι η επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε.».

Η ηλεκτροδότηση των προαναφερόμενων μηχανημάτων από παρο-
χή του Δήμου Αιγιαλείας θα είναι δυνατή μόνο μετά την προσκόμιση 
σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων τόσο του ιδιοκτήτη όσο και αδειούχου η-
λεκτρολόγου εγκαταστάτη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη 
για την ασφαλή λειτουργία και σύνδεσή τους, ενώ θα πρέπει να μεριμνή-
σουν για την ασφαλή εγκατάσταση και κάλυψη του καλωδίου από το ση-
μείο τοποθέτησης των μηχανημάτων έως τον πίνακα ρευματοδότησης και 
τη μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος της πλατείας να 
επανέλθει άμεσα.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη αρμοδίου 
ηλεκτρολόγου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκα-
ταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.

Η επιχείρηση θα αναλάβει την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκ-
τρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των μηχανημάτων.

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την επί-
βλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Τα ανωτέρω να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα από το Νόμο 
προβλεπόμενα για τα τετραγωνικά που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, κατό-
πιν συνεννόησης με τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων και Περιουσίας, Ρυθ-
μίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Κα-
ταναλωτών και Απασχόλησης και Τουρισμού, καθώς και Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2021.
Ο 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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 222

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση τμήματος πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν. Υπαπαντής του 
Κυρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας, 

στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τοποθέτηση 
χριστουγεννιάτικου δέντρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-
ροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγό-
ριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 
11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Αθανάσιο Χρυ-
σανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακό-
πουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μέλη, οι οποίοι παρίστανται διά ζώσης, 20)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμ-
ματέα, 21)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο και 22)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, Μέλη, οι οποίοι παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, συ-
νήλθε σήμερα είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
17:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, μεικτή (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγια-
λείας 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.53021/21.12.2021, 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οι-
κονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιό-
τητας 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 συμ-
βουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ντιμετώπισης 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 
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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 αποφάσεων 
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-
τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης υπογραφής της σύμβασης υποκατάστασης του αναδόχου του έρ-
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
«Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την επανέναρ-
ξη και ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5979/21. 
12.2021 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την Υποκατάσταση 
Αρχικού Αναδόχου και την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης δέκα (10) 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης του εν λό-
γω έργου, καθώς και στην άμεση παραχώρηση χρήσης των δημοτικών 
κοινοχρήστων χώρων λόγω των εορτών.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 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, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας και 2)Γεώργιος Γιοβάς.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος 
και 2)Μαρία Τσουκαλά, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασί-
λειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαν-
νούλης, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 8)Αγγελική Κουρή και 9)Γεώργιος Γκί-
κας, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Παραχώρηση τμήματος πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν. Υπαπαντής του 
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Κυρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας, 
στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τοποθέτηση 
χριστουγεννιάτικου δέντρου» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.156/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγια-
λείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

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

ση τμήματος της πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν Υπαπαντής, της Κοινότητα Κα-
μαρών Δήμου Αιγιαλείας, στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «Α-
ΠΟΛΛΩΝ», προκειμένου να τοποθετηθεί εορταστικός διάκοσμος - δέν-
τρο ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της α-
σφάλειας των πολιτών και την μέριμνα, ώστε μετά ο χώρος να επανέλθει 
άμεσα. Επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν υ-
πό την επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.156/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.14/2021 όμοια, του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας καμαρών Δήμου Αιγιαλείας,
γ)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»,

δ)το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.2 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

ε)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-
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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» και

η)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος της πλατείας έμπροσθεν 

του Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρών 
Δήμου Αιγιαλείας, στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ», προκειμένου να τοποθετηθεί εορταστικός διάκοσμος - δέντρο ε-
νόψει των Χριστουγέννων.

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της α-
σφάλειας των πολιτών και τη μέριμνα, ώστε μετά ο χώρος να επανέλθει 
άμεσα. Επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν υ-
πό την επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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