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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 196

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

Διατάξεως θεμάτων ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα έξι (6η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε 
τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. 
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 
Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
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Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 
42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για 
την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 
την υπ’ αριθ.40/ 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς 
και με την υπ’ αριθ.643/ 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα 
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός 
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία 
(33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 12)Γεώργιος Γκίκας.
          Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καλαμίδας, κωλυόμενος.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός 
Ημερήσιας Διατάξεως θεμάτων».

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

1. «Επικαιροποίηση του πρωτόκολλου συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης   
ΠΕ Αχαΐας»,

2. Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας  Ν.Μ Αιγίου για 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος
β) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς 
- Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
 δ) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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 ε)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 στ) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 η) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
 θ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την κήρυξη του κατωτέρων θεμάτων :

1. «Επικαιροποίηση του πρωτόκολλου συνεργασίας της Κοινωνικής 
Σύμπραξης   ΠΕ Αχαΐας», 

2. «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας  Ν.Μ Αιγίου 
για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας»,
ως κατεπείγοντα και συνεπώς την ομόφωνη ένταξή τους προς συζήτηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 197

ΘΕΜΑ:
«Επικαιροποίηση  του Πρωτοκόλλου συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε 
Αχαΐας ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 
2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 
11)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, 
με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και 
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του 
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Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 
50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 
σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, 
προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 
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7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Για το αντικείμενο: «Επικαιροποίηση  του Πρωτοκόλλου συνεργασίας της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε Αχαΐας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το πρώτο  (1ο) θέμα  εκτός Ημερήσιας Διάταξης το οποίο ομόφωνα 
εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.196/2021 απόφασή του και διαβάζει την 
εισήγηση του Προϊσταμένου  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 
Πολιτισμού κ. Δημήτρη Καΐτσα η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριοι ,      
       Μετά  την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους »  
(ΤΕΒΑ/FEAD) » για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 και προκειμένου να τεθεί 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα , το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας δημοσίευσε την υπ αρ Δ23/οικ. 49505/3609 πρόσκληση   με την οποία καλούσε 
σε διαβούλευση  για τη διαμόρφωση   Κοινωνικών Συμπράξεων. 
   
Μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων  επιδιώκεται η επίτευξη των κάτωθι :
α) Η καθολική κάλυψη του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας μέσα από ένα 
ενιαίο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αντιμετώπισης της ακραίας 
φτώχειας σε τοπική κλίμακα.  Η κάλυψη 
β)  Η διασφάλιση του καταλληλότερου «μίγματος» δομών , Στελεχών , Ικανοτήτων , και 
εμπειρίας σε τοπικό επίπεδο .
γ)  Διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» και ταυτοποίηση των ωφελουμένων .
δ)  Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων.
ε)  Η αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων και δράσεων που προέρχονται από λοιπά 
Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα .
στ) Συστηματική αξιοποίηση συμπληρωματικών δωρεών και εθελοντικών 
πρωτοβουλιών .

Με την υπ αρ  8/2015 απόφαση του ΔΣ Αιγιαλείας αποφασίστηκε η συμμετοχή του 
Δήμου μας στην Κοινωνική Σύμπραξη με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Αχαΐας για την υλοποίηση του Εγκεκριμένου Προγράμματος (TEBA/FEAD).
Τον Φεβρουάριο του 2015  ο Δήμος μας  συμμετείχε σε Διαβούλευση κοινωνικών 
φορέων για την συγκρότηση «Κοινωνικής Σύμπραξης» στην Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας και υπογράφηκε Πρακτικό Εταίρων Κοινωνικής Σύμπραξης   .
Με την υπ αρ 990/19-5-2016 Απόφαση του Υπουργείου εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  έγινε η ένταξη της  Κοινωνικής Σύμπραξης 
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στο Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής  Συνδρομής   του  Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους  Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας σε 
συνεδρίαση στις 18-10-2016 έγινε αποδοχή προσχώρησης νέων εταίρων στην ΠΕ Αχαΐας 
η οποία εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή   με το αρ ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/465/15-
5-2017  έγγραφο  του ΕΙΕΑΔ. 
Με την υπ αρ.246/2017 Απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο 
συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης  που αφορούσε την προσώρηση ν’εων εταίρων.
Με το υπ αρ ΠΔΕ/ΓΔΔΥΚΜ/354616/1569 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   
διαβιβάστηκε  το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 1412Οικ. /02-12-2021 έγγραφο της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, το οποίο αφορά την έγκριση 
προσχώρησης του Δήμου Ερυμάνθου σε αντικατάσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Ερυμάνθου (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.) καθώς και την τροποποίηση του 
Πρωτόκολλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το επικαιροποιημένο υπόδειγμα που 
απέστειλε  η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος καλούμε το Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως  εγκρίνει το πρωτόκολλο συνεργασίας και την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου ως Νόμιμο εκπρόσωπο  για την υπογραφή του.  

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 
Πολιτισμού κ. Δημήτρη Καΐτσα , 
β)τις διατάξεις, (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), για το έτος 2022 του Δήμου Αιγιαλείας, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις: α) της  παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α/ 
12.10.2020)  β) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3756/093
 γ) τις διατάξεις του άρθρου 245 του N. 4798/21
 δ) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000004456
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(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - 
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
 ε) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 ζ)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 η) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, 
«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 θ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για 
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,  ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει το Πρωτόκολλο συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε Αχαΐας,

2)  Eξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο του 
Κωνσταντίνου, ως Νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: 653ΜΩ6Χ-ΔΛΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b33b574544f5a9951eaf0d στις 13/12/21 16:49
1
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 198

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
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Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει υ-
πόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.474/2021 απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

την διαμόρφωση των τιμών χρήσης βυτιοφόρου για το έτος 2022, στα 
Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας και την διαμόρφωση των τιμών α-
νά Δημοτική Ενότητα, όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνα-
κες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ) 100,00 € 100,00 €

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 50,00 € 50,00 €
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ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 € 100,00 €
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. 50,00 € 50,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1)Τα ακίνητα της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίων Αποστό-

λων θα χρεώνονται με 20,00 €/βυτίο λόγω αδυναμίας επέκτασης του απο-
χετευτικού δικτύου από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (τεχνικό πρόβλημα).

2)Στις περιπτώσεις όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης έμπροσθεν 
κτιρίου και δεν έχει γίνει σύνδεση µε το δίκτυο, η χρέωση των βυτίων θα 
είναι η διπλάσια των παραπάνω τιμών.

3)Στις περιπτώσεις όπου δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης έμπρο-
σθεν κτιρίου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, παρέχεται έκπτω-
ση 50% επί των παραπάνω τιμών.

4)Την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά (το 
Χαμόγελο του Παιδιού) από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου στα διοικη-
τικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.

5)Την απαλλαγή του Ιερού προσκυνήματος ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΥ-
ΠΗΤΗ από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου στα διοικητικά όρια του Δή-
μου Αιγιαλείας για το έτος 2022.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ) 100,00 € 100,00 €

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 85,00 € 85,00 €
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥ-
ΝΤΕΣ

90,00 € 90,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- 90,00 € 90,00 €
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ΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ 85,00 € 85,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ 85,00 € 85,00 €

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.24%».
Κατόπιν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, 

πρότεινε να παρέχεται δωρεάν η χρήση του τέταρτου (4ου) βυτιοφόρου ο-
χήματος εντός ημερολογιακού έτους.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε κα-
μία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.474/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)την πρόταση του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
γ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
δ)την ανάγκη καθορισμού τέλους χρήσης βυτιοφόρου εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022,
ε)την περ.β της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 

180/τ.Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι-
σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,

στ)την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1242/24.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών,

ζ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατά-
ξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών α-
ποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμοδιότη-
τα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμά-
των και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

θ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ι)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» - 
Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

ια)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ιβ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιγ)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιε)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-



ΑΔΑ: 653ΜΩ6Χ-ΔΛΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b33b574544f5a9951eaf0d στις 13/12/21 16:49
7

ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιη)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώρ-
γιος Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Νικό-
λαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώρ-
γιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντι-
δήμαρχος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-
ναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 13)Χρήστος Γούτος, 14)Γεώρ-
γιος Γιοβάς, 15)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 16)Δημήτριος Μπού-
νιας, 17)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
19)Βασίλειος Τομαράς, 20)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 21)Πανα-
γιώτης Γιαννούλης, 22)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 23)Παναγιώτης 
Μάρκου, Γραμματέας, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Πανα-
γιώτης Μαρινόπουλος, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος και 28)Γεώργιος Γκίκας, η οποία συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου [σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08. 
2019) «Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου»], ενώ οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
2)Μαρία Ιατροπούλου, 3)Γεώργιος Κουβαράς και 4)Αγγελική Κουρή, 
καταψήφισαν τη μοναδική πρόταση [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/ 
90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, 
…θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ 
κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοπο-
θετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από 
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τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβά-
νονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να 
εγκριθεί η πρόταση],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοι-

κητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.πρωτ.474/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 100,00 € 100,00 €

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 50,00 € 50,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 € 100,00 €
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. 50,00 € 50,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1)Τα ακίνητα της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίων Αποστό-

λων θα χρεώνονται με 20,00 €/βυτίο λόγω αδυναμίας επέκτασης του απο-
χετευτικού δικτύου από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (τεχνικό πρόβλημα).

2)Στις περιπτώσεις όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης έμπροσθεν 
κτιρίου και δεν έχει γίνει σύνδεση µε το δίκτυο, η χρέωση των βυτίων θα 
είναι η διπλάσια των παραπάνω τιμών.

3)Στις περιπτώσεις όπου δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης έμπρο-
σθεν κτιρίου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, παρέχεται έκπτω-
ση 50% επί των παραπάνω τιμών.

4)Την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά (το 
Χαμόγελο του Παιδιού) από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου στα διοικη-
τικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.

5)Την απαλλαγή του Ιερού προσκυνήματος ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΥ-
ΠΗΤΗ από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου στα διοικητικά όρια του Δή-
μου Αιγιαλείας για το έτος 2022.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 100,00 € 100,00 €



ΑΔΑ: 653ΜΩ6Χ-ΔΛΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b33b574544f5a9951eaf0d στις 13/12/21 16:49
9

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 85,00 € 85,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

90,00 € 90,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

85,00 € 85,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

85,00 € 85,00 €

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.24%.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση άνω των τριών (3) βυ-

τιοφόρων οχημάτων εντός ημερολογιακού έτους, τότε η χρήση του τέ-
ταρτου (4ου) βυτιοφόρου οχήματος θα παρέχεται δωρεάν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 199

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
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Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει 
υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.475/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό του τέλους καθαριότητας 
και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
έτος 2022,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.50346/06.12.2021 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια 
Αύριο», κ. Χρήστο Γούτο,

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτά-
σεως.

4)Την υπ’ αριθ.πρωτ.50422/06.12.2021 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλο και

5)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτά-
σεως.

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Κα-
λογερόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέθεσε τα ακόλουθα:

«…Η διαφορά είναι στα 100.000 που πράγματι μία εταιρεία, συνε-
ταιριστική εταιρεία η Π.Ε.Σ. ωφελείται από αυτή τη ρύθμιση. Καταρχήν, 
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πουθενά δε λέμε εμείς ότι ωφελείται μία εταιρεία, είναι ένας γενικός κα-
νόνας που νομίζω ότι το αντέχουμε μιας και αυτό που είδα εγώ τουλάχι-
στον από τις υπηρεσίες είναι ότι, ενώ κατά το παρελθόν από τη συγκεκρι-
μένη εταιρεία ήταν 50.000 οι εισπράξεις μας, τώρα θα ήταν 200. Άρα, με 
τούτη τη ρύθμιση πληρώνονται 100. Ας πάμε και σε αυτό, ενώ από άλλες 
30-35-40, επομένως, η μεσοσταθμική αύξηση ακόμη και στη σημερινή 
εκδοχή είναι μεγάλη.

Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι για όλες τις εταιρείες θα θέλαμε 
να υπάρξει η δυνατότητα να έχουν καλύτερα οικονομικά, γιατί αυτά μπο-
ρούν να βοηθήσουν τον τόπο. Και πολύ δε περισσότερο, όταν η συγκε-
κριμένη εταιρεία έχει δυνατότητες που πολλές φορές θέλω να πιστεύω ό-
τι η όποια οικονομική ωφέλεια επιστρέφει με την έννοια ότι πηγαίνει 
στην τσέπη του παραγωγού, ο οποίος παραγωγός δεν είναι και πλούσιος 
για να τα πάει τα λεφτά στις Μπαχάμες, τα ρίχνει στην περιοχή. Έχουμε 
λοιπόν σήμερα, εφόσον σε αυτή τη ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται αυτή η 
εταιρεία, να βοηθήσουμε λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχουν και πολλοί 
συμπολίτες μας που είναι αγρότες. Επειδή, όμως, αντιλαμβάνομαι ότι 
μπορεί αυτό να παρεξηγηθεί από μία στενή σχέση που υπήρξε από την 
πρόταση που μας έκανε η ελάσσονα αντιπολίτευση με αυτό, θέλω να σας 
πω ότι αυτή η  πρόταση οποιοσδήποτε κι αν την έκανε και ξέρετε εσείς ό-
λοι σας ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε τα δικά μας προσωπικά ή άλλα πο-
λιτικού χαρακτήρα χαρακτηριστικά με την ουσία και πρέπει να ξεφεύ-
γουμε από το υποκειμενικό και να είμαστε αντικειμενικοί. Επομένως, α-
νεξάρτητα από τη στενή σχέση που υπάρχει του προσώπου που έκανε την 
πρόταση με την εταιρεία, νομίζω ότι έχω την υποχρέωση ως Δήμαρχος 
να την δω απεκδυόμενη αυτής της σχέσης την εταιρεία και να την δω αλ-
λιώς, και να τη δω περισσότερο ως την εταιρεία που έχει σχέση με πολ-
λούς συμπολίτες μας και εφόσον το αντέχουμε και εφόσον υπάρχουν αυ-
τά που σας είπα προηγουμένως.

Τώρα, επειδή πριν από δυο τρεις μέρες μου εθίγη το ζήτημα άλλης 
εταιρείας, η οποία δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις και ούτω καθεξής 
μπορεί να είναι κι άλλοι, δεν το ξέρουμε, είναι υποχρέωσή μας και θα το 
δούμε και αυτό σας διαβεβαιώνω με πλήρη αντικειμενικότητα, δεν έχω 
καμία σχέση με καμία εταιρεία και εάν υπάρχουν ζητήματα που δεν ά-
πτονται νομικής κατοχύρωσης της αντιμετώπισης της εταιρείας, δε θα έ-
χουμε καμία επιφύλαξη να εφαρμοστεί το νόμιμο. Ξέρετε, όμως, ότι ζού-
με σ’ έναν κόσμο που η εμπορική δραστηριότητα πολλές φορές διευκο-
λύνεται από το νομικό πλαίσιο του τύπου «αλλάζω μορφές, διαδόχους» 
και πάει λέγοντας. Αν αυτό, όμως, είναι μέσα στο νομικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο ισχύει, αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τον α-
στυνόμο, ούτε τον …. γίνεται και αυτό, δεν το ξέρω εγώ αυτό, όμως, να 
ξέρετε από τη δική μου την πλευρά δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε ευ-
νοϊκής αντιμετώπισης, ούτε κάλυψης….».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.475/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.50346/06.12.2021 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια 
Αύριο», κ. Χρήστο Γούτο,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτά-
σεως,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.50422/06.12.2021 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλο,

ε)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής προτά-
σεως,

στ)τις διευκρινίσεις του κ. Δημάρχου για τη μείωση του συντελε-
στή τέλους των Συνεταιριστικών Οργανώσεων-Εταιρειών, οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας,

ζ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022,

η)τα άρθρα 4 & 17 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

θ)την παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/03. 
01.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατά-
ξεις»,

ι)την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 (Φ.Ε.Κ.74/τ.Α/21.04. 
1975) «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινο-
τικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμά-
των», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ια)τις διατάξεις του Ν.429/1976 (Φ.Ε.Κ.235/τ.Α/08.09.1976) «Πε-
ρί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.25/1975 «Περί υπολογισμού 
και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος 
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και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

ιβ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβο-
λής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμο-
διότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δι-
καιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω-
τερικών,

ιγ)τα άρθρα 19, 21, 22 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/ 
20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ι-
σχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 
118/τ.Α/15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός κατα-
στήματος και άλλες διατάξεις»,

ιδ)την παρ.15 του άρθρου 6 του Ν.3891/2010 (Φ.Ε.Κ.188/τ.Α/04. 
11.2010) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»,

ιε)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ιστ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» - 
Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

ιζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

ιη)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιθ)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

κα)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-

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

κβ)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»,

κγ)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

κδ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος 
Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Νικόλαος 
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α-
ντιδήμαρχος, 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντι-
δήμαρχος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-
ναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
14)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Πα-
ναγιώτης Δημητρακόπουλος και 17)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της εναλλα-
κτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο», ψή-
φισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 
4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 
9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης και 11)Α-
θανάσιος Χρυσανθόπουλος, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δη-
μοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιά-
λειας», ψήφισαν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Πανα-
γιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου και 3)Γεώργιος 
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Κουβαράς, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, καταψήφι-
σε και τις τρεις προτάσεις [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12. 
2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται 
μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότα-
σης. …οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ 
κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρό-
ταση], συνεπώς η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγια-
λείας, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19. 
12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η 
παρ.1 του άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφο-
ρίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η 
Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά 
τις ίδιες διατάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την 
πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων με-
λών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, 
θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κά-
ποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε 
από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 
185 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συ-
γκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδι-
κό συντελεστή»], 

Αποφασίζει
Τον καθορισμό του συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτι-

σμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 
2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.475/2021 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής Δήμου Αιγιαλείας.

Ο συντελεστής τέλους καθαριότητας και φωτισμού καλύπτει υπο-
χρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, 
δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των 
μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων, την εναπόθεση και μεταφορά των 
απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη 
λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής, ως κατωτέρω:

Οι έξι (6) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας, χωρίζονται 
σε δύο (2) ενότητες-ζώνες, κάθε μία (1) για τον υπολογισμό του τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/1989), ως εξής:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΙΓΕΙΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
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ΑΙΓΕΣ ΒΕΛΛΑ
ΕΞΟΧΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΟΑΣΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΣΕΛΙΑΝΑ
ΣΥΝΕΒΡΟ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΟ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΙΓΙΟ ΔΑΦΝΕΣ

ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΜΑΥΡΙΚΙ
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΟΥΜΑΡΗ

ΤΕΜΕΝΗ ΚΟΥΝΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΤΕΡΗ
ΧΑΤΖΗ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΚΡΑΤΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΥΛΙΒΑΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΜΟ
ΚΡΑΘΙΟ ΒΑΛΙΜΗ

ΠΟΡΟΒΙΤΣΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ
ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

ΕΛΙΚΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ ΜΑΜΟΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ

ΡΟΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ



ΑΔΑ: ΩΗΔΨΩ6Χ-ΒΨ1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b330384544f5a9951ba33d στις 10/12/21 13:10
10

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΖΗΡΙΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ ΔΑΜΑΚΙΝΙ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ

6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΒΕΡΙΝΟ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΓΚΡΑΙΚΑ

ΛΟΓΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΚΡΗΝΗ

ΛΑΚΚΑ
ΜΑΓΕΙΡΑ

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ 
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΙΓΕΙΡΑ 110.048 1,46 € 160.670,08 € 116.619  1,40 €  163.266,60 € 
ΑΙΓΕΣ 21.683 1,46 € 31.657,18 € 23.425  1,40 €  32.795,00 € 

ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 19.997 1,10 € 21.996,70 € 22.803  1,05 €  23.943,15 € 
ΒΕΛΛΑ 1.690 1,10 € 1.859,00 € 1.967  1,05 €  2.065,35 € 
ΕΞΟΧΗ 2.562 1,10 € 2.818,20 € 2.969  1,05 €  3.117,45 € 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 4.749 1,10 € 5.223,90 € 5.265  1,05 €  5.528,25 € 
ΟΑΣΗ 2.861 1,10 € 3.147,10 € 2.920  1,05 €  3.066,00 € 

ΠΕΡΙΘΩΡΙ 3.690 1,10 € 4.059,00 € 3.892  1,05 €  4.086,60 € 
ΣΕΛΙΑΝΑ 7.132 1,10 € 7.845,20 € 7.867  1,05 €  8.260,35 € 
ΣΥΝΕΒΡΟ 2.685 1,10 € 2.953,50 € 2.756  1,05 €  2.893,80 € 
ΣΥΝΟΛΟ 177.097  242.229,86 € 190.483  249.022,55 € 
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Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ 
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΙΓΕΙΡΑ 10.710 2,90 € 31.059,00 € 11.562  2,75 €  31.795,50 € 
ΑΙΓΕΣ 1.216 2,90 € 3.526,40 € 1.088  2,75 €  2.992,00 € 

ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 1.462 2,20 € 3.216,40 € 1.607  2,10 €  3.374,70 € 
ΒΕΛΛΑ 92 2,20 € 202,40 € 143  2,10 €  300,30 € 
ΕΞΟΧΗ 333 2,20 € 732,60 € 339  2,10 €  711,90 € 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 108 2,20 € 237,60 € 194  2,10 €  407,40 € 
ΟΑΣΗ 303 2,20 € 666,60 € 303  2,10 €  636,30 € 

ΠΕΡΙΘΩΡΙ 418 2,20 € 919,60 € 478  2,10 €  1.003,80 € 
ΣΕΛΙΑΝΑ 725 2,20 € 1.595,00 € 681  2,10 €  1.430,10 € 
ΣΥΝΕΒΡΟ 125 2,20 € 275,00 € 125  2,10 €  262,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ 15.492 42.430,60 € 16.520  42.914,50 € 

Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Ε.Τ.Ε -ΑΙΓΕΙΡΑ 335 9,12 € 2.432,10 € 335  11,85 €  3.969,75 € 
ΟΤΕ - ΑΙΓΕΣ 20 9,12 € 182,40 € 20  11,85 €  237,00 € 

ΟΤΕ - ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 15 9,12 € 136,80 € 15  11,85 €  177,75 € 
COSMOTE - ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 7 9,12 € 63,84 € 7  11,85 €  82,95 € 

COSMOTE - ΣΕΛΙΑΝΑ 14 9,12 € 127,68 € 14  11,85 €  165,90 € 
ΟΤΕ - ΣΕΛΙΑΝΑ 10 9,12 € 91,20 € 10  11,85 €  118,50 € 
ΟΤΕ - ΣΙΝΕΒΡΟ 3 9,12 € 27,36 € 3  11,85 €  35,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ 404 3.061,38 € 404  4.787,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                                         

2022
296.724,45 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ
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2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 2021 Τ.Μ.
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 2022

ΑΙΓΙΟ 962.774 1,46 € 1.405.650,04 € 1.022.965  1,40 €  1.432.151,00 € 
ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ 42.255 1,46 € 61.692,30 € 44.194  1,40 €  61.871,60 € 
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 18.547 1,46 € 27.078,62 € 20.941  1,40 €  29.317,40 € 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 44.017 1,46 € 64.264,82 € 46.333  1,40 €  64.866,20 € 

ΤΕΜΕΝΗ 89.977 1,46 € 131.366,42 € 97.145  1,40 €  136.003,00 € 
ΔΑΦΝΕΣ 13.465 1,10 € 14.811,50 € 14.382  1,05 €  15.101,10 € 
ΜΑΥΡΙΚΙ 23.042 1,10 € 25.346,20 € 24.410  1,05 €  25.630,50 € 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 26.831 1,10 € 29.514,10 € 27.928  1,05 €  29.324,40 € 
ΚΟΥΜΑΡΗ 8.060 1,10 € 8.866,00 € 9.349  1,05 €  9.816,45 € 
ΚΟΥΝΙΝΑ 29.736 1,10 € 32.709,60 € 32.997  1,05 €  34.646,85 € 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.718 1,10 € 10.689,80 € 10.526  1,05 €  11.052,30 € 
ΠΤΕΡΗ 40.918 1,10 € 45.009,80 € 43.800  1,05 €  45.990,00 € 

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 27.489 1,46 € 40.133,94 € 29.102  1,40 €  40.742,80 € 
ΧΑΤΖΗ 4.461 1,10 € 4.907,10 € 5.508  1,05 €  5.783,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.341.290 1.902.040,24 € 1.429.580  1.942.297,00 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΙΓΙΟ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 192.888 2,90 € 559.375,20 € 187.989  2,75 €  516.969,75 € 

ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ 4.027 2,55 € 10.268,85 € 4.324  2,55 €  11.026,20 € 
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 1.897 2,55 € 4.837,35 € 2.017  2,55 €  5.143,35 € 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 8.741 2,55 € 22.289,55 € 9.221  2,55 €  23.513,55 € 

ΤΕΜΕΝΗ 53.826 2,55 € 137.256,30 € 39.595  2,55 €  100.967,25 € 
ΔΑΦΝΕΣ 1.122 2,10 € 2.356,20 € 1.440  2,10 €  3.024,00 € 
ΜΑΥΡΙΚΙ 906 2,10 € 1.902,60 € 970  2,10 €  2.037,00 € 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2.694 2,10 € 5.657,40 € 2.875  2,10 €  6.037,50 € 
ΚΟΥΜΑΡΗ 1.069 2,10 € 2.244,90 € 1.219  2,10 €  2.559,90 € 
ΚΟΥΝΙΝΑ 2.460 2,10 € 5.166,00 € 2.275  2,10 €  4.777,50 € 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 489 2,10 € 1.026,90 € 489  2,10 €  1.026,90 € 
ΠΤΕΡΗ 3.297 2,10 € 6.923,70 € 3.611  2,10 €  7.583,10 € 

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 16.752 2,55 € 42.717,60 € 11.992  2,55 €  30.579,60 € 
ΧΑΤΖΗ 168 2,10 € 352,80 € 168  2,10 €  352,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 290.336 802.375,35 € 268.185  715.598,40 € 

Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-SUPER ΜΑRKET-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Κ.ΛΠ.
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2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.860 9,12 € 16.963,20 €  11,85 €  22.041,00 € 
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΡΑΙΟΥ Ρ. 1.669 9,12 € 15.221,28 €  11,85 €  19.777,65 € 

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 
ΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.280 9,12 € 11.673,60 €  11,85 €  15.168,00 € 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.068 9,12 € 9.740,16 €  11,85 €  12.655,80 € 

MARKET IN ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 588 9,12 € 5.362,56 €  11,85 €  6.967,80 € 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 823 9,12 € 7.505,76 €  11,85 €  9.752,55 € 
ΑΝΕΔΗΚ 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΦΑΡΑΖΟΥΛΗ Α. 750 9,12 € 6.840,00 €  11,85 €  8.887,50 € 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝ ΛΟΝΤΟΥ 650 9,12 € 5.928,00 €  11,85 €  7.702,50 € 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2.000 9,12 € 18.240,00 €  11,85 €  23.700,00 € 
METRO ΑΕΒΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.186 9,12 € 29.056,32 €  11,85 €  37.754,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 13.874 126.530,88 €  164.406,90 € 

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜ
Η  

2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. 1.388 9,12 € 12.658,56 €  11,85 €  16.447,80 € 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 25 9,12 € 228,00 €  11,85 €  296,25 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1.053 9,12 € 9.603,36 €  11,85 €  12.478,05 € 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

EUROBANK ERG ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 630 9,12 € 5.745,60 €  11,85 €  7.465,50 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. 410 9,12 € 3.739,20 €  11,85 €  4.858,50 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ 200 9,12 € 1.824,00 €  11,85 €  2.370,00 € 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 149 9,12 € 1.358,88 €  11,85 €  1.765,65 € 

COSMOTE ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 14 9,12 € 127,68 €  11,85 €  165,90 € 

Ο. Τ. Ε.  Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1.365 9,12 € 12.448,80 €  11,85 €  16.175,25 € 
ΣΥΝΟΛΟ 5.234 47.734,08 €  62.022,90 € 

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.
ΤΙΜΗ 

2021 ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

DONG SHIHUAI ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1746 9,12 € 15.923,52 €  11,85 €  20.690,10 € 
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ZHISHAO
EARLY MORNING 

IKE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 660 9,12 € 6.019,20 €  11,85 €  7.821,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2.406 21.942,72 €  28.511,10 € 

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ 2.569 6,47 € 16.621,43 € 6,47 € 16.621,43 €
ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3.645 6,47 € 23.583,15 € 6,47 € 23.583,15 €

ΛΟΥΞ - 
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 3.940 6,47 € 25.491,80 € 6,47 € 25.491,80 €

ΑΦΟΙ 
Π.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ 

Α.Β.Ε.Ε.
ΜΥΡΤΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 450 6,47 € 2.911,50 € 6,47 € 2.911,50 €

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΕΒΕ

ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ 
ΠΤΕΡΗ 3.508 6,47 € 22.696,76 € 6,47 € 22.696,76 €

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗΣ-
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ
ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ 950 6,47 € 6.146,50 € 6,47 € 6.146,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 15.062 97.451,14 € 97.451,14 €

2022
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Τ.Μ.

2021
ΤΜΗ 
2021

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΜΕΧΡΙ 1000 ΤΜ
7.700 5,00 € 38.500,00 € 1.000  3,45 €  3.450,00 € 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

1001- 6000 ΤΜ
5.000  3,10 €  15.500,00 € 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

6001 +
27.793  1,90 €  52.806,70 € 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 1000 ΤΜ

2.400 3,30 € 7.920,00 € 1.000  3,45 €  3.450,00 € 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ 
1001- 6000 ΤΜ

3.694  3,10 €  11.451,40 € 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΕΝΩΣΗ 

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ
592 6,47 € 3.830,24 € 4.500  3,45 €  15.525,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.692 50.250,24 € 42.987  102.183,10 € 
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Δ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

2022
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ 

2021
ΕΣΟΔΑ 

2021 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 
2022 ΕΣΟΔΑ 2022

ΕΒΟ ΜΕΧΡΙ 1000 
ΤΜ 1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000  6,90 €  6.900,00 € 

ΕΒΟ 1001- 6000 ΤΜ 5.000 6,15 € 30.750,00 € 5.000  6,15 €  30.750,00 € 
ΕΒΟ 6001 + 500 3,80 € 1.900,00 € 6.668  3,80 €  25.338,40 € 

Γ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 1000 ΤΜ 1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000  6,90 €  6.900,00 € 

Γ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
1001- 6000 ΤΜ 1.630 6,15 € 10.024,50 € 3.552  6,15 €  21.844,80 € 

Ι.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 1000 ΤΜ 1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000  6,90 €  6.900,00 € 

Ι.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 
1001- 6000 ΤΜ 509 6,15 € 3.130,35 € 1.047  6,15 €  6.439,05 € 

ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ, ΕΜΦ  
3Ε ΜΕΧΡΙ 1000 ΤΜ 1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000  7,60 €  7.600,00 € 

ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ, ΕΜΦ  
3Ε 1001- 6000 ΤΜ 5.000 6,15 € 30.750,00 € 5.000  6,75 €  33.750,00 € 

ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ, ΕΜΦ  
3Ε 6001 + 857 3,80 € 3.256,60 € 18.697  4,20 €  78.527,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 107.411,45 € 43.964  224.949,65 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

2022
3.337.420,19 €

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΚΡΑΤΑΣ 341.551 1,46 € 498.664,46 € 359.808  1,40 €  503.731,20 € 
ΑΜΠΕΛΟΣ 25.055 1,46 € 36.580,30 € 27.270  1,40 €  38.178,00 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 36.087 1,46 € 52.687,02 € 39.759  1,40 €  55.662,60 € 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 30.106 1,10 € 33.116,60 € 33.542  1,05 €  35.219,10 € 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 5.910 1,10 € 6.501,00 € 6.549  1,05 €  6.876,45 € 
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ΒΟΥΤΣΙΜΟ 2.606 1,10 € 2.866,60 € 2.826  1,05 €  2.967,30 € 
ΒΑΛΙΜΗ 7.528 1,10 € 8.280,80 € 8.080  1,05 €  8.484,00 € 

ΚΑΛΑΜΙΑΣ 16.584 1,10 € 18.242,40 € 19.078  1,05 €  20.031,90 € 
ΖΑΡΟΥΧΛΑ 8.833 1,10 € 9.716,30 € 9.813  1,05 €  10.303,65 € 
ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ 5.820 1,10 € 6.402,00 € 6.571  1,05 €  6.899,55 € 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 8.626 1,10 € 9.488,60 € 10.280  1,05 €  10.794,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 488.706 682.546,08 € 523.576  699.147,75 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ 
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΚΡΑΤΑΣ 37.330 2,90 € 108.257,00 € 39.059  2,75 €  107.412,25 € 
ΑΜΠΕΛΟΣ 726 2,90 € 2.105,40 € 719  2,75 €  1.977,25 € 
ΚΑΛΑΜΙΑΣ 1.532 2,20 € 3.370,40 € 2.331  2,10 €  4.895,10 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 4.011 2,90 € 11.631,90 € 4.261  2,75 €  11.717,75 € 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 936 2,20 € 2.059,20 € 996  2,10 €  2.091,60 € 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 283 2,20 € 622,60 € 283  2,10 €  594,30 € 
ΒΟΥΤΣΙΜΟ 150 2,20 € 330,00 € 150  2,10 €  315,00 € 

ΒΑΛΙΜΗ 377 2,20 € 829,40 € 377  2,10 €  791,70 € 
ΖΑΡΟΥΧΛΑ 4.614 2,20 € 10.150,80 € 4.492  2,10 €  9.433,20 € 
ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ 297 2,20 € 653,40 € 330  2,10 €  693,00 € 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 987 2,20 € 2.171,40 € 1.088  2,10 €  2.284,80 € 
ΣΥΝΟΛΟ 51.243 142.181,50 € 54.086  142.205,95 € 

Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-SUPER ΜΑRKET-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Κ.ΛΠ.

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΠΕΝΤΕ ΑΕ ΑΚΡΑΤΑ 670 9,12 € 6.110,40 € 11,85 €  7.939,50 € 
ΠΕΝΤΕ ΑΕ ΑΚΡΑΤΑ 2590 9,12 € 23.620,80 € 11,85 €  30.691,50 € 

MARKET IN ΑΚΡΑΤΑ 486 9,12 € 4.432,32 € 11,85 €  5.759,10 € 
ΟΤΕ Α.Ε. ΑΚΡΑΤΑ 419 9,12 € 3.821,28 € 11,85 €  4.965,15 € 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΡΑΤΑ 120 9,12 € 1.094,40 € 11,85 €  1.422,00 € 
EUROBANK ΑΚΡΑΤΑ 200 9,12 € 1.824,00 € 11,85 €  2.370,00 € 

ΕΛΤΑ ΑΚΡΑΤΑ 100 9,12 € 912,00 € 11,85 €  1.185,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 4.585 41.815,20 €  54.332,25 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

2022



ΑΔΑ: ΩΗΔΨΩ6Χ-ΒΨ1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b330384544f5a9951ba33d στις 10/12/21 13:10
17

895.685,95 €

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 202.207 1,46 € 295.222,22 € 216.589  1,40 €  303.224,60 € 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 77.692 1,46 € 113.430,32 € 82.380  1,40 €  115.332,00 € 

ΕΛΙΚΗ 27.728 1,46 € 40.482,88 € 28.888  1,40 €  40.443,20 € 
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 24.922 1,46 € 36.386,12 € 25.863  1,40 €  36.208,20 € 

ΜΑΜΟΥΣΙΑ 12.267 1,10 € 13.493,70 € 12.723  1,05 €  13.359,15 € 
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 30.047 1,46 € 43.868,62 € 32.400  1,40 €  45.360,00 € 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 24.117 1,46 € 35.210,82 € 26.600  1,40 €  37.240,00 € 

ΡΟΔΙΑ 31.221 1,46 € 45.582,66 € 33.003  1,40 €  46.204,20 € 
ΤΡΑΠΕΖΑ 40.402 1,46 € 58.986,92 € 44.846  1,40 €  62.784,40 € 

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 11.792 1,10 € 12.971,20 € 12.181  1,05 €  12.790,05 € 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ 4.351 1,10 € 4.786,10 € 4.901  1,05 €  5.146,05 € 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 23.172 1,10 € 25.489,20 € 25.305  1,05 €  26.570,25 € 
ΣΥΝΟΛΟ 509.918 725.910,76 545.679  744.662,10 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ 
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 14.982 2,90 € 43.447,80 € 16.433 2,75 € 45.190,75 €
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9.221 2,90 € 26.740,90 € 9.545 2,75 € 26.248,75 €

ΕΛΙΚΗ 5.221 2,90 € 15.140,90 € 12.118 2,75 € 33.324,50 €
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 1.133 2,90 € 3.285,70 € 1.626 2,75 € 4.471,50 €

ΜΑΜΟΥΣΙΑ 1.093 2,20 € 2.404,60 € 1.317 2,10 € 2.765,70 €
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 4.476 2,90 € 12.980,40 € 1.596 2,75 € 4.389,00 €
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 2.971 2,90 € 8.615,90 € 3.205 2,75 € 8.813,75 €

ΡΟΔΙΑ 3.082 2,90 € 8.937,80 € 3.633 2,75 € 9.990,75 €
ΤΡΑΠΕΖΑ 3.156 2,90 € 9.152,40 € 3.501 2,75 € 9.627,75 €

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 889 2,20 € 1.955,80 € 889 2,10 € 1.866,90 €
ΚΑΘΟΛΙΚΟ 98 2,20 € 215,60 € 25 2,10 € 52,50 €
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 389 2,20 € 855,80 € 464 2,10 € 974,40 €
ΣΥΝΟΛΟ 46.711 133.733,60 € 54.352 147.716,25 €
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Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-SUPER ΜΑRKET-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Κ.ΛΠ.

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΚ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 1130 9,12 € 10.305,60 €  11,85 €  13.390,50 € 
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ S/M ΔΙΑΚΟΠΤΟ 455 9,12 € 4.150,97 €  11,85 €  5.391,75 € 

OTE ΔΙΑΚΟΠΤΟ 405 9,12 € 3.693,60 €  11,85 €  4.799,25 € 
ΟΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 164 9,12 € 1.495,68 €  11,85 €  1.943,40 € 
ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2410 4,50 € 10.845,00 €  2,75 €  6.627,50 € 

Γ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΙΚΗ 2397 4,88 € 11.697,36 €  4,88 €  11.697,36 € 
ΑΦΟΙ ΣΙΡΙΝΙΑΝ ΕΛΙΚΗ 1379 4,88 € 6.729,52 €  4,88 €  6.729,52 € 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΕΛΙΚΗ 1100 4,88 € 5.368,00 €  4,88 €  5.368,00 € 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΥΙΟΙ ΕΛΙΚΗ 900 4,88 € 4.392,00 €  4,88 €  4.392,00 € 

ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣ. ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 1931 4,88 € 9.423,28 €  4,88 €  9.423,28 € 
ΘΕΜΙΣΤΩ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤ Ε ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 912 4,50 € 4.104,00 €  2,75 €  2.508,00 € 

ΟΤΕ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 320 9,12 € 2.918,40 €  11,85 €  3.792,00 € 

ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ ΕΠΕ ΑΝΩ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟ 915 4,88 € 4.465,20 €  4,88 €  4.465,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14.418 79.588,61 €  80.527,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

2022
972.906,11 €

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΖΗΡΙΑ 49.237 1,46 € 71.886,02 € 55.949 1,40 € 78.328,60 €
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ 21.704 1,46 € 31.687,84 € 23.712 1,40 € 33.196,80 €

ΚΑΜΑΡΕΣ 96.371 1,46 € 140.701,66 € 103.984 1,40 € 145.577,60 €
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 8.979 1,10 € 9.876,90 € 9.793 1,05 € 10.282,65 €

ΔΑΜΑΚΙΝΙ 2.489 1,10 € 2.737,90 € 2.927 1,05 € 3.073,35 €
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 17.964 1,10 € 19.760,40 € 18.381 1,05 € 19.300,05 €
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ΣΥΝΟΛΟ 196.744 276.650,72 € 214.746 289.759,05 €

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΖΗΡΙΑ 6.189 2,90 € 17.948,10 € 4.846 2,75 € 13.326,50 €
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ 2.713 2,90 € 7.867,70 € 2.660 2,75 € 7.315,00 €

ΚΑΜΑΡΕΣ 5.332 2,90 € 15.462,80 € 25.893 2,75 € 71.205,75 €
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 529 2,20 € 1.163,80 € 924 2,10 € 1.940,40 €

ΔΑΜΑΚΙΝΙ 315 2,20 € 693,00 € 371 2,10 € 779,10 €
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 1.466 2,20 € 3.225,20 € 1.454 2,10 € 3.053,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 16.544 46.360,60 € 36.148 97.620,15 €

Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-SUPER ΜΑRKET-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Κ.ΛΠ.

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ  
2021 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΕΡΤ Α/Δ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 50 9,12 € 456,00 € 11,85 € 592,50 €
ΟΤΕ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 5 9,12 € 45,60 € 11,85 € 59,25 €
ΟΤΕ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 50 9,12 € 456,00 € 11,85 € 592,50 €

WIND HELLAS 
AEBE ΖΗΡΙΑ 32 9,12 € 291,84 € 11,85 € 379,20 €

ΟΤΕ ΚΑΜΑΡΕΣ 50 9,12 € 456,00 € 11,85 € 592,50 €
ΟΤΕ ΚΑΜΑΡΕΣ 417 9,12 € 3.803,04 € 11,85 € 4.941,45 €

ΕΛΤΑ ΚΑΜΑΡΕΣ 83 9,12 € 756,96 € 11,85 € 983,55 €
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΟΝ. ΚΑΜΑΡΕΣ 7500 4,88 € 36.600,00 € 4,88 € 36.600,00 €

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ
Σ ΙΩΑΝ. ΚΑΜΑΡΕΣ 3000 4,88 € 14.640,00 € 4,88 € 14.640,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 11.187 57.505,44 € 59.380,95 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΝΕΟY

2022
446.760,15 €
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6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.
ΕΣΟΔΑ 2021 Τ.Μ. 

2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΛΣΟΣ 5.643 1,10 € 6.207,30 € 6.401 1,05 € 6.721,05 €
ΒΕΡΙΝΟ 2.656 1,10 € 2.921,60 € 2.767 1,05 € 2.905,35 €
ΚΡΗΝΗ 6.070 1,10 € 6.677,00 € 6.576 1,05 € 6.904,80 €

ΓΚΡΑΙΚΑ 1.100 1,10 € 1.210,00 € 1.539 1,05 € 1.615,95 €
ΓΡΗΓΟΡΙ 7.144 1,10 € 7.858,40 € 7.986 1,05 € 8.385,30 €
ΛΑΚΚΑ 8.385 1,10 € 9.223,50 € 9.553 1,05 € 10.030,65 €

ΤΟΥΜΠΑ 7.918 1,10 € 8.709,80 € 8.675 1,05 € 9.108,75 €
ΜΑΓΕΙΡΑ 1.837 1,10 € 2.020,70 € 1.968 1,05 € 2.066,40 €

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ 7.612 1,10 € 8.373,20 € 8.466 1,05 € 8.889,30 €
ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ 1.811 1,10 € 1.992,10 € 2.212 1,05 € 2.322,60 €
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 19.886 1,46 € 29.033,56 € 21.380 1,40 € 29.932,00 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 14.852 1,46 € 21.683,92 € 15.837 1,40 € 22.171,80 €
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 69.586 1,46 € 101.595,56 € 75.428 1,40 € 105.599,20 €

ΛΟΓΓΟΣ 86.383 1,46 € 126.119,18 € 94.754 1,40 € 132.655,60 €
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ 14.890 1,46 € 21.739,40 € 16.153 1,40 € 22.614,20 €
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 163.301 1,46 € 238.419,46 € 178.807 1,40 € 250.329,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 419.074 593.784,68 € 458.502 622.252,75 €

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2022

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2021

ΤΙΜΗ  
2021 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΑΛΣΟΣ 223 2,20 € 490,60 € 223 2,10 € 468,30 €
ΒΕΡΙΝΟ 660 2,20 € 1.452,00 € 679 2,10 € 1.425,90 €
ΚΡΗΝΗ 825 2,20 € 1.815,00 € 819 2,10 € 1.719,90 €

ΓΚΡΑΙΚΑ 2.432 2,20 € 5.350,40 € 2.432 2,10 € 5.107,20 €
ΓΡΗΓΟΡΙ 350 2,20 € 770,00 € 337 2,10 € 707,70 €
ΛΑΚΚΑ 527 2,20 € 1.159,40 € 527 2,10 € 1.106,70 €

ΤΟΥΜΠΑ 380 2,20 € 836,00 € 380 2,10 € 798,00 €
ΜΑΓΕΙΡΑ 127 2,20 € 279,40 € 127 2,10 € 266,70 €

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ 485 2,20 € 1.067,00 € 492 2,10 € 1.033,20 €
ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ 110 2,20 € 242,00 € 110 2,10 € 231,00 €
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 603 2,90 € 1.748,70 € 1.298 2,75 € 3.569,50 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 937 2,90 € 2.717,30 € 1.012 2,75 € 2.783,00 €
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 15.136 2,90 € 43.894,40 € 15.704 2,75 € 43.186,00 €

ΛΟΓΓΟΣ 12.200 2,90 € 35.380,00 € 12.132 2,75 € 33.363,00 €
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ 535 2,90 € 1.551,50 € 590 2,75 € 1.622,50 €
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 36.780 2,90 € 106.662,00 € 25.579 2,75 € 70.342,25 €
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ΣΥΝΟΛΟ 72.310 205.415,70 € 62.441 167.730,85 €

Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ-SUPER ΜΑRKET-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Κ.ΛΠ.

2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ  
2021Α

ΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

COSMOTE ΚΡΗΝΗ 18 9,12 € 164,16 € 11,85 € 213,30 €
OTE ΚΡΗΝΗ 12 9,12 € 109,44 € 11,85 € 142,20 €

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 400 9,12 € 3.648,00 € 11,85 € 4.740,00 €
ΟΤΕ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 253 9,12 € 2.307,36 € 11,85 € 2.998,05 €

ΣΥΝΟΛΟ 683 6.228,96 € 8.093,55 €

Δ. ΜΕΓΑΛΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

2022

ΖΩΝΗ Α’ Τ.Μ. 
2021

TIMH 
ANA 
T.M. 
2021

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

TIMH 
ANA 
T.M. 
2022

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΣΤΕΓΑΣΜ ΑΛΛ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 1.000 

ΤΜ
1.000 4,88 € 4.880,00 € 1.000 4,88 € 4.880,00 €

ΣΤΕΓΑΣΜ ΑΛΛ 
ΧΡΗΣΗΣ 1001- 6000 ΤΜ 1.100 4,50 € 4.950,00 € 1.100 4,50 € 4.950,00 €

ΣΤΕΓΑΣΜ ΕΠΟΧ 
ΜΕΧΡΙ 1.000 ΤΜ 3.040 7,20 € 21.888,00 € 3.040 7,20 € 21.888,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 5.140 31.718,00 € 5.140 31.718,00 €

ΖΩΝΗ Β’ Τ.Μ. 
2021

TIMH 
ANA 
T.M. 
2021

ΕΣΟΔΑ 
2021

Τ.Μ. 
2022

TIMH 
ANA 
T.M. 
2022

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ ΜΕΧΡΙ 
1000 ΤΜ 1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000 6,90 € 6.900,00 €

ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ 1001- 6000 
ΤΜ 5.000 6,15 € 30.750,00 € 5.000 6,15 € 30.750,00 €

ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ 6001 + 501 11,30 € 5.661,30 € 501 11,30 € 5.661,30 €
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ 

1000 ΤΜ

1.000 6,90 € 6.900,00 € 1.000 6,90 € 6.900,00 €

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. 1001- 

6000 ΤΜ

5.000 6,15 € 30.750,00 € 5.000 6,15 € 30.750,00 €
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ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. 6001 +

398 11,30 € 4.497,40 € 398 11,30 € 4.497,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.899 85.458,70 € 12.899 85.458,70 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

2022
915.253,85 €

Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδο-
σκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς το τέλος ανά τετραγωνικό 
μέτρο ορίζεται σε 0,70 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

2022
6.864.750,70 €

Τη μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 
Ν.1828/89) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως αναλυτικά ορίζεται 
παρακάτω:

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Μείωση κατά 50%
Προϋποθέσεις: 

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικο-

κυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώ-
τατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

3) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 €.
4) Τα τέκνα να είναι μέχρι 18 ετών ή αν σπουδάζουν μέχρι 25 ετών.

Δικαιολογητικά:
1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Βεβαίωση της Σχολής για τα τέκνα που σπουδάζουν.

Β1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
Απαλλαγή 100%
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Προϋποθέσεις:
1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και πιστο-

ποιητικό ΚΕΠΑ.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικο-

κυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώ-
τατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
5) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 € 

συνολικά.
Δικαιολογητικά:

1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας σε 

ισχύ.

Β2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
Μείωση 50%
Προϋποθέσεις:

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% έως 80% και 

πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικο-

κυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώ-
τατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
5) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 € 

συνολικά.
Δικαιολογητικά:

1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας σε 

ισχύ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ:
Μείωση κατά 50%
Προϋποθέσεις:

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.              
2) Το ετήσιο πραγματικό  εισόδημα  όλων των μελών που διαμένουν 

στην συγκεκριμένη οικία έως 5.000,00 € συνολικά.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικο-

κυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
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60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώ-
τατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
Δικαιολογητικά:
Τα γενικά δικαιολογητικά.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Χορηγείται από το Δήμο).
2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για 
αλλοδαπούς το δελτίο νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
3. Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η. ή εναλλα-
κτικού παρόχου) στο όνομα του αιτούντα.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από το έντυπο 
Ε9  και εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (taxis).
7. Να μην υπάρχουν οφειλές στο Δήμο ή να έχουν αυτές ρυθμιστεί.
8. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δήμου, σε  περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς 
από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν 
να προβλεφθούν.

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκ-
τροφωτισμού για το έτος 2022 τα έξοδα προβλέπονται στο ποσό των των 
7.484.607,60 € όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
8/11/2021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 1.380.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 376.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 40.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 278.000,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 80.000,00
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.000,00
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση 30.000,00
Προμήθεια γάλακτος 39.429,87
Χορήγηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας παρελθόντων ετών με την υπ’ αρ. 
567/17 Απόφαση Δ.Σ 3.000,00
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Προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού   COVID-19 1.000,00

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00
Χειριστής μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου) 18.600,00
Παροχή Υπηρεσίας για την «αντικατάσταση λαμπτήρων - συντήρηση φωτιστικών 
σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, ασφάλειας κ.λπ.) - εγκατάσταση & 
απεγκατάσταση εορταστικού στολισμού» ΔΕ Συμπολιτείας - Ερινεού

18.600,00

Παροχή Υπηρεσίας για την «αντικατάσταση λαμπτήρων - συντήρηση φωτιστικών 
σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, ασφάλειας κ.λπ.) - εγκατάσταση & 
απεγκατάσταση εορταστικού στολισμού» ΔΕ Ακράτας - Αιγείρας - Διακοπτού

18.600,00

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 31.000,00
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 500,00
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00
Μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων & σχολείων 5.000,00
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και παραλιών Δήμου Αιγιαλείας 15.000,00
Παροχή υπηρεσίας φορητών press-conteines 15.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 100.000,00
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανήματων 20.000,00
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών χαρτών, λογισμικού και συσκευών 
τηλεματικής κ.λπ. των οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας 5.000,00

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 800.000,00
Μεταφόρτωση και Μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Κ.Κ. 15.000,00

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών  και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 10.000,00
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 10.000,00
Αποκομιδή-Καταστροφή στρωμάτων 15.000,00
Αποκομιδή- Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικ/νων Δήμου Αιγιαλείας 10.000,00
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.) 2.000,00
Μεταφορές εν γένει 844.246,17
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ. 15.000,00
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 40.176,00
Προμήθεια απολυμαντικών covid 5.000,00
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 254.618,26
Προμήθεια λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών μέσων 38.578,62
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αιγείρας 5.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ακράτας 5.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Διακοπτού 5.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αιγίου 2.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Συμπολιτείας 5.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ερινεού 5.000,00
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 86.500,00
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Αχαΐας 268.410,68
Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερς) 17.000,00
Προμήθεια σκούπας πεζού χειριστή 10.000,00
Προμήθεια κάδων για την  ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ 14.000,00
Προμήθεια κάδων για τις  ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 14.000,00
Προμήθεια κάδων για τις ΔΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ 14.000,00
Προμήθεια εξοπλισμού Σ.Μ.Α. 10.000,00
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Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου-Ορφανίδη 15.000,00
Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού (Συμμετοχή Δήμου) 10.000,00
Κατασκευή έργων βελτίωσης Ορφανίδη 10.000,00
Εκπόνηση μελέτης για ανανέωση περιβαντολλογικής άδειας Ορφανίδη-ΣΜΑ 20.000,00
Σάκοι απορριμμάτων 23.808,00
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.338.920,00
ΠΟΕ 50.000,00
Απόφαση Δ.Σ. 215/28-12-2020 40.000,00
Εξοπλισμός ΜΕΒΑ 884.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.484.607,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.864.750,70
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ 10%) 686.475,07

Στους βοηθητικούς χώρους που προορίζονται για κτηνοτροφικές - 
γεωργικές αποθήκες η τιμή ορίζεται σε 0,20 € ανά τ.μ. για κτηνοτροφικές 
αποθήκες και 0,50 € ανά τ.μ. για γεωργικές αποθήκες όταν πρόκειται για 
ατομικές εκμεταλλεύσεις.

Για τις επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού που με αιτήσεις τους 
ζητούν οι δημότες θα εισπράττεται από τους δημότες ποσοστό 50% ως 
συμμετοχή επί της δαπάνης επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων θα γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη-
σης και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου προς τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για περαιτέρω ε-
νέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 199/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 200

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
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Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.476/2021 απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

τον καθορισμό για το έτος 2022 του Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υ-
δάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας, υπολογιζόμενο αυτό 
επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτε-
λέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά νόμο αρ-
μόδια όργανα. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ 0,005

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΗ 

ΜΕ ΧΥΜΟΥΣ
0,0035».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε κα-
μία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.476/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)το άρθρο 2 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσό-
δων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων»,

δ)το άρθρο 26 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/03.01.1989) «Ανα-
μόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ. 
Α/31.07.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Α-
ποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λει-
τουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι-
λοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και 
με την παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3448/2006 (Φ.Ε.Κ.57/τ.Α/15.03.2006) 
«Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθ-
μιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης»,

ε)το άρθρο 57 του Ν.2218/1994 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06.1994) «Ίδρυ-
ση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτο-
βάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως κω-
δικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

στ)το άρθρο 23 του Ν.4255/2014 (Φ.Ε.Κ.89/τ.Α/11.04.2014) «Ε-
κλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»,

ζ)το άρθρο 63 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.07.2017) «Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οι-
κονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,

η)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών α-
ποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής 
φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμοδιότη-
τα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμά-
των και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

θ)το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & το άρθρο 66 του 
Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 
των δήμων και κοινοτήτων»,

ι)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ια)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

ιβ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ιγ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιδ)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιστ)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 
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αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

ιζ)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»,

ιη)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

ιθ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-ση 
της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν τριάντα ένας (31) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου [σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 
134/τ.Α/09.08.2019) «Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμ-
βουλίου»], ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή καταψήφισε 
τη μοναδική πρόταση [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο 
εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. 
…οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κά-
ποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρό-
ταση],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.πρωτ.476/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, υπολογιζόμενο επί της συνολικής αξίας των αντίστοι-
χων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρού-
νται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετι-
κών ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 0,005
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 0,0035
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ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΜΕ ΧΥΜΟΥΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 200/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  : Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 201

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τιμής καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε 
τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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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. 50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και 
περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό 
της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 
Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
11)Μαρία Ιατροπούλου και 12)Γεώργιος Γκίκας.
          Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του 
Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καλαμίδας, κωλυόμενος.

Για το αντικείμενο: «Καθορισμός τιμής καλαθοφόρου οχήματος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το τέταρτο   (4ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.477/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά  πλειοψηφία  Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας:
Α) Τη διάθεση στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 σε 
τρίτους του καλαθοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου για την αντικατάσταση 
φθαρμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων, επισκευή ηλεκτρικών δικτύων κ.τ.λ. κατόπιν 
εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφερομένων, στην οποία θα μνημονεύεται η 
ημερομηνία και ο πιθανός χρόνος απασχόλησης του καλαθοφόρου αυτοκινήτου, εφ΄ 
όσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να διατεθεί.
Β) Η απασχόληση αρχίζει να υπολογίζεται από την εκκίνηση έως την επάνοδο του 
καλαθοφόρου αυτοκινήτου στο Δήμο Αιγιαλείας.
Γ) Για το έτος 2022 προτείνω:
1. Για τους ιδιώτες κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας   τιμή χρήσης καλαθοφόρου σε  
45,00 €     ανά ώρα.
2. Για βιομηχανίες, επαγγελματίες και διάφορους φορείς   τιμή χρήσης καλαθοφόρου 
σε  80,00€   ανά ώρα.
 Στη συνέχεια συμφωνήθηκε η μείωση του Καθορισμού τιμής καλαθοφόρου 
οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022 κατά 
10%».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
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α)  την  υπ’ αριθ. 477/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας
β)την κοινή πρόταση μείωσης κατά 10%,
γ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων,

 δ) τις διατάξεις,  παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 
197/τ.Α/12.10.2020)  γ) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις»,
 ε) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 ζ)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 η) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, 
«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 θ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις και  ως εκ 
τούτου,

 Αποφασίζει Ομόφωνα
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Α) Τη διάθεση στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 σε 
τρίτους του καλαθοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου για την αντικατάσταση 
φθαρμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων, επισκευή ηλεκτρικών δικτύων κ.τ.λ. κατόπιν 
εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφερομένων, στην οποία θα μνημονεύεται η 
ημερομηνία και ο πιθανός χρόνος απασχόλησης του καλαθοφόρου αυτοκινήτου, εφ΄ 
όσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να διατεθεί.
Β) Η απασχόληση αρχίζει να υπολογίζεται από την εκκίνηση έως την επάνοδο του 
καλαθοφόρου αυτοκινήτου στο Δήμο Αιγιαλείας.
Γ) Για το έτος 2022 μείωση 10% ως εξής:
1. Για τους ιδιώτες κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας   τιμή χρήσης καλαθοφόρου σε  
40,50 €     ανά ώρα.
2. Για βιομηχανίες, επαγγελματίες και διάφορους φορείς   τιμή χρήσης καλαθοφόρου 
σε  72,00€   ανά ώρα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



                                                     674ΡΩ6Χ-Μ51

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b344844544f5a995210aa4 στις 13/12/21 13:59

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  : Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση  202

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας 
(Τ.Α.Π) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 
2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη,, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα 
του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 
50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) 
«Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 
με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα 
κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία 
(33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Για το αντικείμενο: «Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους 
ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας,για το έτος 2022».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το πέμπτο   (5ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και  θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ.478/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:
 

«Κατά πλειοψηφία  Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, την διατήρηση 
του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα 
Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, σε μηδέν τριάντα πέντε 
τοις χιλίοις (0,35‰)». 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α)  την  υπ’ αριθ. 478/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας
β) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από τους 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
 γ) τις διατάξεις: α) της  παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 
197/τ.Α/12.10.2020)  β) του άρθρου 24 του Ν. 2130/93  
δ) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
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από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς 
- Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
 ε) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 ζ)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 η) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 θ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», με ψήφους (31) 
υπέρ, μία (01)  κατά της κ.κ. Αγγελικής Κουρής, ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, την διατήρηση του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
(άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 
2022, σε μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 202/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 203 

ΘΕΜΑ:
«Καθαρισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε 
τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. 
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 
Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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


                                                      ΩΝΚΥΩ6Χ-8ΗΚ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b3452d4544f5a995213879 στις 13/12/21 13:53
2

Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του 
Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης 
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: 
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
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Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Για το αντικείμενο: «Καθαρισμός τέλους διαφήμισης εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το έκτο   (6ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.479/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά  πλειοψηφία  Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, τον 
καθορισμό του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του 
Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 όπως φαίνεται στους κατωτέρω πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'                                                                                         
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:   
1. ΜΈΣΑ ΣΕ ΜΌΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΆ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΆ 

ΠΛΑΊΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΊΕΣ, ΟΔΟΎΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΑ, ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΆ ΧΏΡΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΊΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ Ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

2. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ ΑΚΆΛΥΠΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΙΡΌΜΕΝΩΝ 
Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗ ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ Ή ΝΟΜΈΑ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΑΥΤΏΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

3. ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ 
ΣΤΑΘΜΏΝ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΣΤΑΔΊΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΈΔΩΝ, ΠΟΥ 
ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΩΝ ΦΟΡΈΩΝ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

4. ΜΈΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥΣ, ΘΈΑΤΡΑ ΚΑΙ 
ΆΛΛΟΥΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

5. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΕΡΑ, ΣΤΈΓΑΣΤΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΏΝ ΚΑΙ ΣΤΆΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΉΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΏΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
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1. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που 
γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 73,37 €

2. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 29,35 €

3. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 20,54 €

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, 
το διαφημιστικό μήνυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην 
εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα. Για 
διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται 
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2,05 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
Α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή 
λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από 
τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 
δαπάνης διαφήμισης.  
     Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες 
και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης. 
      Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας (τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος), 
στοιχείων ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το αντικείμενο της 
επιχείρησης ή του καταστήματος ή εμφαντικής προβολής μεμονωμένου και 
ειδικά προσδιορισμένου προϊόντος συνιστά διαφήμιση και συντρέχει υποχρέωση 
καταβολής του τέλους.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 2,00%
Β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την 
τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, 
επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και 
υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί 
της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.                                                                                                
(Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης 
συνιστούν οι εξής ενέργειες:
1.η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές 
προθήκες ή περίπτερα,
2.η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") 
στους χώρους του καταστήματος. (παρ. 1 άρθρο 15 Β.Δ. 24.9/20.10.58 ΦΕΚ 
171/58 τεύχος Α))

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 2,00%

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί των ανωτέρω 
άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες των Δημοτικών 
ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα αιτιολογημένης εισήγησης και 
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των ανάλογων δικαιολογητικών  του αρμοδίου οργάνου προς τη Δ/νση 
Οικονομικών του Δήμου μας για περαιτέρω ενέργειες».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α)  την  υπ’ αριθ. 479/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας,
β) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από τους 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
 γ)τις διατάξεις: α) παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 
197/τ.Α/12.10.2020)  και β) παρ. 1 του άρθρου 15, παρ. 2 άρθρο 15 και άρθρο 18 
του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος 
δ) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις»,
 ε) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 ζ)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 η) την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, 
«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
 θ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
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και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», με ψήφους (28) υπέρ, τέσσερις (4)  κατά των κ.κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλου, Μαρίας Ιατροπούλου, Γεωργίου Κουβαρά και 
Αγγελικής Κουρή ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα 
Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 όπως φαίνεται στους 
κατωτέρω πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'                                                                                         
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:   
1. ΜΈΣΑ ΣΕ ΜΌΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΆ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΆ 

ΠΛΑΊΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΊΕΣ, ΟΔΟΎΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΑ, ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΆ ΧΏΡΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΊΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ Ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

2. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ ΑΚΆΛΥΠΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΙΡΌΜΕΝΩΝ 
Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗ ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ Ή ΝΟΜΈΑ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΑΥΤΏΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

3. ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ 
ΣΤΑΘΜΏΝ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΣΤΑΔΊΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΈΔΩΝ, ΠΟΥ 
ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΩΝ ΦΟΡΈΩΝ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

4. ΜΈΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥΣ, ΘΈΑΤΡΑ ΚΑΙ 
ΆΛΛΟΥΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

5. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΕΡΑ, ΣΤΈΓΑΣΤΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΏΝ ΚΑΙ ΣΤΆΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΉΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΏΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

1. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που 
γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 73,37 €

2. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 29,35 €

3. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 20,54 €

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, 
το διαφημιστικό μήνυμα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην 
εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα. Για 
διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται 
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2,05 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'
ΜΟΝAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
Α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή 
λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από 
τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 
δαπάνης διαφήμισης.  
     Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες 
και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης. 
      Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας (τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος), 
στοιχείων ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το αντικείμενο της 
επιχείρησης ή του καταστήματος ή εμφαντικής προβολής μεμονωμένου και 
ειδικά προσδιορισμένου προϊόντος συνιστά διαφήμιση και συντρέχει υποχρέωση 
καταβολής του τέλους.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 2,00%
Β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την 
τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, 
επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και 
υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί 
της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.                                                                                                
(Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης 
συνιστούν οι εξής ενέργειες:
1.η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές 
προθήκες ή περίπτερα,
2.η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") 
στους χώρους του καταστήματος. (παρ. 1 άρθρο 15 Β.Δ. 24.9/20.10.58 ΦΕΚ 
171/58 τεύχος Α))

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 2,00%

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί των ανωτέρω 
άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες των Δημοτικών 
ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα αιτιολογημένης εισήγησης και 
των ανάλογων δικαιολογητικών  του αρμοδίου οργάνου προς τη Δ/νση 
Οικονομικών του Δήμου μας για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 204

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
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φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοι-
πών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.480/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, 
το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας 

την διαμόρφωση των τιμών των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών 
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγια-
λείας για το έτος 2022 όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνα-
κες:

Ως οι συνημμένοι Πίνακες».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 

καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019, «[...] Η ε-
ναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνο-
δεύεται ………. και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρε-
σιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρό-
τασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο. 
[...] γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για 
την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση 
που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που 
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είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λει-
τουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.480/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσό-
δων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ι-
σχύει,

δ)το άρθρο 16 του Ν.3254/2004 (Φ.Ε.Κ.137/τ.Α/22.07.2004) 
«Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 
2004 και άλλες διατάξεις»,

ε)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών α-
ποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής 
φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμοδιότη-
τα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμά-
των και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

στ)τα άρθρα 13 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10. 
1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» - 
Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ια)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιγ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιστ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος 
Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Νικόλαος 
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος 
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Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α-
ντιδήμαρχος, 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντι-
δήμαρχος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-
ναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
14)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Πα-
ναγιώτης Δημητρακόπουλος και 17)Γεώργιος Γκίκας, η οποία συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες δια-
τάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (εί-
τε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»], 
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντι-
πρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιω-
τακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος, 12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία Ιατροπούλου, 
14)Γεώργιος Κουβαράς και 15)Αγγελική Κουρή, καταψήφισαν τη μο-
ναδική πρόταση [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. 
…οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κά-
ποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρό-
ταση], 

Αποφασίζει
Τον καθορισμό τιμών του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δή-
μου Αιγιαλείας για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.480/2021 α-
πόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

1)
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 11,00 €
2) ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,50 € 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 

Μ2 12,00 € 12,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 
ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΓΩΝ

Μ2 7,50 € 7,50 €

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΒΕΛΑΣ - ΕΞΟΧΗΣ  
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΟΑΣΕΩΣ - ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
- ΣΕΛΙΑΝΑΣ - ΣΥΝΕΒΡΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ

Μ2 4,00 € 4,00 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
Α ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΕΜΕΝΗΣ -
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ - 
Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ -
ΑΝΩΝΥΜΟΣ1-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε1 - 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΗ - ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ - 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΜΕΝΗΣ

  

1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 19,00 € 19,00 €

2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ  
ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟ-ΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ AΓ.ΛΑΥΡΑΣ

Μ2 22,00 € 22,00 € 

3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, 
ΜΑΧΑΙΡΑ

Μ2 19,00 € 19,00 € 
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4) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. 
ΣΟΛΙΩΤΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΧΑΪΚΗΣ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Μ2 12,00 € 12,00 € 

5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ M2 12,00 € 12,00 €

Β ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΔΟΥΣ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ -Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΒΑΣ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ1-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε1-
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ-ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ-ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ & 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

   

1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 12,00 € 12,00 € 

2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 7,50 € 7,50 € 

Γ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

   

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 11,00 € 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,50 € 
Δ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    

1) ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΥΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡ. ΚΑΙ ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2,00μ x 4,00μ 14,00 € 14,00 € 

2)ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ 
ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

2,00μ x 5,00μ 14,00 € 14,00 € 

Ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΓΙΟΥ    

1)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ - ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ - 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΤΕΜΕΝΗΣ

Μ2 7,50 € 7,50 € 

2)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΑΦΝΩΝ - 
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΚΟΥΜΑΡΗ- 
ΚΟΥΝΙΝΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΤΕΡΗΣ - 
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ – ΧΑΤΖΗ

Μ2 4,00 € 4,00 € 

ΣΤ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Μ2 2,70 € 2,70 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 
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2021 2022
Α. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 11,00 € 
2) ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,50 € 
Β. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΑΘΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ

   

1)ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. Μ3 12,00 € 12,00 € 
2)ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. Μ4 7,50 € 7,50 € 
Γ. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ - 
ΠΟΡΟΒΙΤΣΑΣ - ΑΜΠΕΛΟΥ - ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ 
- ΚΑΛΑΜΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ – 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Μ2 7,50 € 7,50 € 

Δ. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΒΑΛΙΜΗΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ - 
ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μ2 4,00 € 4,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Μ2 16,50 € 16,50 € 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) 
ΓΙΑ ΚΡΑΘΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡ. ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ

Μ2 7,50 € 7,50 € 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) 
ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Μ2 5,40 € 5,40 € 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ Μ2 16,50 € 16,50 € 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ Μ2 16,50 € 16,50 € 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Μ2 16,50 € 16,50 € 
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΤΣΙΒΛΟΣ Μ2 7,50 € 7,50 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 11,00 € 
2)ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,50 € 
3)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 

Μ2 12,00 € 12,00 € 

4)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ - ΕΛΙΚΗΣ - 
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ  
ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ - ΡΟΔΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μ2 7,50 € 7,50 € 

5)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - 

Μ2 4,00 € 4,00 € 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - 
ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 11,00 € 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,50 € 
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΖΗΡΙΑΣ - 
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ - ΚΑΜΑΡΩΝ

Μ2 9,50 € 9,50 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ - ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ - 
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ

Μ2 5,40 € 5,40 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ, ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, 
ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΗ, ΛΑΚΚΑΣ, 
ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ & 
ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ

Μ2 4,00 € 4,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΓΟΥ: 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ & ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.

Μ2 7,50 € 7,50 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΓΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Μ2 12,00 € 12,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΓΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2 11,00 € 11,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ & 
ΛΟΓΓΟΥ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2 3,50 € 3,50 € 
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2)
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΥΣ

 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2021

ΕΤΗΣΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙ-ΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΤΕΜΕΝΗΣ  ΚΑ-ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ - Π.ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩΝΥ-ΜΟΣ1 - 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε1 - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - 
ΚΑ-ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ

80,00 € 80,00 €

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 55,00 € 55,00 €

3)
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΟΣ 

2021
ΤΕΛΟΣ 

2022
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙ-
ΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Μ2 7,00 € 7,00 €

4)Τον καθορισμό ετησίου τέλους δικαιώματος χρήσης πεζοδρο-
μίου από εποχικούς παραγωγούς για διεξαγωγή υπαίθριου στάσιμου ε-
μπορίου (ψήσιμο καλαμποκιών, κάστανων κ.λπ.) σε εξήντα ευρώ (60,00 
€) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, με παραχώρηση 
χρήσης ενός (1) τ.μ. ανά θέση αδείας.

5)Τον καθορισμό τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων 
διέλευσης για χρήση εδάφους υπεδάφους από κοινωφελείς οργανισμούς 
και άλλους επιτηδευματίες.

Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 13 του Β.Δ.24.09. 
1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κεί-
μενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων 
και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/ 
1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ό-
πως συμπληρώθηκε με το άρθρο 54 του Ν.1416/1984 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/21. 
02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της δημοτικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου επιβάλλεται τέλος κοινοχρήστου χώρου «εις βάρος των χρησιμο-
ποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως» εν γένει κοινόχρηστους χώρους δη-
λαδή πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και το υπέδαφος αυτών.

Την επιβολή τέλους διέλευσης και τέλους δικαιωμάτων διέλευσης 
για χρήση εδάφους υπεδάφους από κοινωφελείς οργανισμούς και άλλους 
επιτηδευματίες όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
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528/075 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΕΕΤΤ) (Φ.Ε.Κ.1375/τ.Β/10.07.2009) «Κανονισμός Καθορι-
σμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης 
και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευ-
σης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του ν. 
3431/2006».

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών, οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα αιτιολογημένης εισήγησης 
και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου προς τη Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για περαιτέρω ενέρ-
γειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 205

ΘΕΜΑ:
«Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον 

καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
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φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για 
τον καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικη-
τικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ.481/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακο-
λούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιάλειας, 

την υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλά-
δας, περί καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους της λαϊκής 
αγοράς για το έτος 2022 σε 1,20 € ανά τρέχον μέτρο ημερησίως, για κα-
τάληψη χώρου για τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς που 
προσέρχονται στους χώρους της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αιγιαλείας».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 
καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019, «[...] Η ε-
ναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνο-
δεύεται ………. και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρε-
σιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρό-
τασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο. 
[...] γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για 
την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση 
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που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που 
είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λει-
τουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.481/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.170299/4973/11.06.2018 έγγραφο της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδας,
δ)το εδ.β της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.171/τ. 

Α/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγ-
χρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

ε)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών α-
ποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής 
φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμοδιότη-
τα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμά-
των και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

στ)τα άρθρα 19 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10. 
1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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ια)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιγ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιστ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν και οι τριάντα δύο (32) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συ-
γκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
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Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες δια-
τάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (εί-
τε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής 

Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών 
Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 
2022 και εφεξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.481/2021 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι σε 1,20 € ανά τρέχον μέτρο 
ημερησίως για κατάληψη χώρου για τους επαγγελματίες πωλητές και πα-
ραγωγούς που προσέρχονται στους χώρους της λαϊκής αγοράς του Δήμου 
Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 206

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Απόφαση 206

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
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και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και 
θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.485/2021 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει 
ως ακολούθως:

«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

για τα δικαιώματα Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά ό-
ρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 και καθορισμό των τιμών ό-
πως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Ως οι συνημμένοι πίνακες».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 

καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019, «[...] Η ε-
ναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνο-
δεύεται ………. και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρε-
σιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρό-
τασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο. 
[...] γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για 
την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση 
που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που 
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είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λει-
τουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.485/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)το άρθρο 4 του Α.Ν.582/1968 (Φ.Ε.Κ.225/τ.Α/28.09.1968) «Πε-

ρί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,
δ)το άρθρο 3 του Ν.547/1977 (Φ.Ε.Κ.56/τ.Α/23.02.1977) «Περί 

διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων»,
ε)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών α-

ποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής 
φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμοδιότη-
τα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμά-
των και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

στ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατά-
ξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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ια)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιγ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιστ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος 
Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Νικόλαος 
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α-
ντιδήμαρχος, 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντι-
δήμαρχος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-



ΑΔΑ: 6Ε8ΝΩ6Χ-ΥΤ6

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b33e5a4544f5a9951f78e6 στις 13/12/21 17:02
6

ναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
14)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Πα-
ναγιώτης Δημητρακόπουλος και 17)Γεώργιος Γκίκας, η οποία συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες δια-
τάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (εί-
τε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»], 
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντι-
πρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιω-
τακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος, 12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία Ιατροπούλου, 
14)Γεώργιος Κουβαράς και 15)Αγγελική Κουρή, καταψήφισαν την μο-
ναδική πρόταση [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. 
…οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κά-
ποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρό-
ταση], 

Αποφασίζει
Τον καθορισμό των δικαιωμάτων χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.485/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ          
2021

ΤΙΜΗ    
2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15,75 € 15,75 €
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ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ )
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΤΑΦΟΥ ΜΟΝΟΣ 180,00 € 180,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 360,00 € 360,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ (ΜΟΝΟ ΤΑΦΕΙΟ) 500,00 € 500,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ (ΔΙΠΛΟ ΤΑΦΕΙΟ) 1.000,00 € 1.000,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑ-
ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ 
ΤΑΦΕΙΟ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
1. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ & ΜΕΣΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ 

2021
ΤΙΜΗ 
2022

1. ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.000,00 € 2.000,00 €
2. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 1.000,00 € 1.000,00 €
3. Β’ ΤΑΞΕΩΣ 500,00 € 500,00 €
4. Γ’ ΤΑΞΕΩΣ 165,00 € 165,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ

5. ΑΠΟΡΩΝ 10,50 € 10,50 €
1. ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 120,00 € 120,00 €
2. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 60,00 € 60,00 €
3. Β’ ΤΑΞΕΩΣ 24,00 € 24,00 €
4. Γ’ ΤΑΞΕΩΣ 12,00 € 12,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΓΙΑ 

ΤΡΙΕΤΗ ΧΡΗΣΗ) 5. ΑΠΟΡΩΝ 6,00 € 6,00 €
1. ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 240,00 € 240,00 €
2. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 144,00 € 144,00 €
3. Β’ ΤΑΞΕΩΣ 84,00 € 84,00 €
4. Γ’ ΤΑΞΕΩΣ 36,00 € 36,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ

5. ΑΠΟΡΩΝ 6,00 € 6,00 €
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 85,00 € 85,00 €

2. ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ 45,00 € 45,00 €
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
Α’ ΤΑΞΕΩΣ 35,00 € 35,00 €

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
Β’ ΤΑΞΕΩΣ 25,00 € 25,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
Γ’ ΤΑΞΕΩΣ 15,75 € 15,75 €

1. ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 12,00 € 12,00 €ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΤΑΦΩΝ 48,00 € 48,00 €

2. ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Παραχώρηση ταφείων με χωροταξική σειρά για 4ετή χρήση
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ 
2021

ΤΙΜΗ 
2022

Α’ ΤΑΞΕΩΣ 4ΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 460,00 € 460,00 €

Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

4ΕΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
69,60 € 69,60 €

Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 72,00 € 72,00 €

Β’ ΤΑΞΕΩΣ 4ΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 275,00 € 275,00 €

Β’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

4ΕΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
45,60 € 45,60 €

Β’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 48,00 € 48,00 €

ΔΗΜΟΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΟΡΩΝ 36,00 € 36,00 €

Α’ ΤΑΞΕΩΣ 4ΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 1.100,00 € 1.100,00 €

Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

4ΕΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
1.100,00 € 1.100,00 €

Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 220,00 € 220,00 €

Β’ ΤΑΞΕΩΣ 4ΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 550,00 € 550,00 €

Β’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

4ΕΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
550,00 € 550,00 €

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Β’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 110,00 € 110,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑ-
ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ 
ΤΑΦΕΙΟ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ          
2021

ΤΙΜΗ      
2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) 15,75 € 15,75 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΜΟΝΟΣ 180,00 € 180,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 360,00 € 360,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΜΟΝΟΣ 

(ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ)
500,00 € 500,00 €
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΔΙΠΛΟΣ (ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ) 1.000,00 € 1.000,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑ-
ΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗΣΙΩΣ Α-
ΝΑ ΤΑΦΕΙΟ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ          
2021

ΤΙΜΗ
2022

1. ΜΕΧΡΙ 1.50μ 15,75 € 15,75 €
2. ΜΕΧΡΙ 2,00μ 24,00 € 24,00 €
3. ΜΕΧΡΙ 2,70μ 48,00 € 48,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΑΦΗΣ) 4. ΑΝΩ 2,70μ 72,00 € 72,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 2,70μ και άνω 880,00 € 880,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 2,00μ έως 2,70μ 385,00 € 385,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 1,50μ έως 2,00μ 275,00 € 275,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 1,50μ και κάτω 165,00 € 165,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗ-
ΣΙΩΣ ΑΝΑ ΤΑΦΕΙΟ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ          
2021

ΤΙΜΗ 
2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΑΦΗΣ ) 15,75 € 15,75 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 270,00 € 270,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ ΣΕ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 2.200,00 € 2.200,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΝΕΟΥ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑ-
ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ 
ΤΑΦΕΙΟ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ          

2021
ΤΙΜΗ 
2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 15,75 € 15,75 €
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ΤΑΦΗΣ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΜΟΝΟΣ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ                 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΛΟΓΓΟΥ, 

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ

300,00 € 300,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΔΙΠΛΟΣ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ                              

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΛΟΓΓΟΥ, 

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ

500,00 € 500,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΜΟΝΟΣ) ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΜΗ 

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΛΟΓΓΟΥ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ

2.000,00 € 2.000,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΔΙΠΛΟΣ) ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΜΗ 

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΛΟΓΓΟΥ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ

3.240,00 € 3.240,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΜΟΝΟΣ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙ, 

ΛΑΚΚΑΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ

180,00 € 180,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΔΙΠΛΟΣ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙ, 

ΛΑΚΚΑΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ

300,00 € 300,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΜΟΝΟΣ) ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΜΗ 

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, 

ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙ, ΛΑΚΚΑΣ, 
ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ

2.000,00 € 2.000,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (ΔΙΠΛΟΣ) ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΜΗ 

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, 

ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙ, ΛΑΚΚΑΣ, 
ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ

3.240,00 € 3.240,00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑ-
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ΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15,75 € ΕΤΗΣΙΩΣ Α-
ΝΑ ΤΑΦΕΙΟ.

Εκτός των ανωτέρω δικαιωμάτων οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων, να γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη-
σης και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου προς τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για περαιτέρω ε-
νέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 206/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 207

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
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Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022» και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.482/2021 απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων από διαμονή παρεπιδη-
μούντων για το έτος 2022, σε ποσοστό 0,5%, στα ακαθάριστα έσοδα, επί 
του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λει-
τουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων 
και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, για τα διοικητι-
κά όρια του Δήμου Αιγιαλείας».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 
καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019, «[...] Η ε-
ναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνο-
δεύεται ………. και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρε-
σιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρό-
τασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο. 
[...] γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για 
την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση 
που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που 
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είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λει-
τουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.482/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)το άρθρο 6 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσό-
δων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ-
θρου 18 του Ν.2946/2001 (Φ.Ε.Κ.224/τ.Α/08.10.2001) «Υπαίθρια Δια-
φήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
με το εδ.α της παρ.3 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006 (Φ.Ε.Κ.207/τ.Α/02. 
10.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,

δ)την παρ.10 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993 (Φ.Ε.Κ.62/τ.Α/23. 
04.1993) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής 
διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοι-
νοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

ε)την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3756/2009 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/31.03. 
2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορο-
λογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»,

στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβο-
λής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμο-
διότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δι-
καιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω-
τερικών,

ζ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατά-
ξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

θ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846


ΑΔΑ: 6Ο1ΥΩ6Χ-Ι01

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b33eb14544f5a9951f8eae στις 13/12/21 17:04
5

4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ια)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιβ)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιδ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιζ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν και οι τριάντα δύο (32) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συ-
γκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες δια-
τάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (εί-
τε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων από δια-

μονή παρεπιδημούντων για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.482/ 
2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας,  σε ποσο-
στό 0,5%, στα ακαθάριστα έσοδα, επί του μισθώματος κλίνης για τις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, mo-
tels, bungalows, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης 
κατηγορίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 207/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 – Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σταμούτσου
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  : Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60642

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 208

ΘΕΜΑ:
«Καθαρισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε 
τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. 
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του 
Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης 
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: 
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Για το αντικείμενο: «Καθαρισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το ενδέκατο   (11ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ.483/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά  πλειοψηφία  Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 245 του N. 4798/21 που ορίζουν τα τέλη 
επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  
στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 και συγκεκριμένα:

Την επιβολή τέλους σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) 
στα ακαθάριστα έσοδα των:

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται 
για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε 
πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, 

β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και 
κατηγορίας, 

γ) καντινών και 
δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά 

και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με 
μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το 
τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα 
αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για 
κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού 
των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος 
ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή 
ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα 
καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές 
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επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο 
πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα 
οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα 
οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%)».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α) την  υπ’ αριθ. 483/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας,
β) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από τους 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
 γ)τις διατάξεις, (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), για το έτος 2022 του Δήμου 
Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις: α) της  παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 
4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α/ 12.10.2020)  β) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 
3756/093
 δ) τις διατάξεις του άρθρου 245 του N. 4798/21
 ε) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις»,
 ζ) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 η)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
 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» και
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 ι) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», και ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει,την επιβολή τέλους σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό 

(0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται 

για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε 
πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, 

β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και 
κατηγορίας, 

γ) καντινών και 
δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά 

και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με 
μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το 
τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα 
αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για 
κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού 
των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος 
ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή 
ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα 
καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο 
πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα 
οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα 
οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 209

ΘΕΜΑ:
«Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός 

συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για 
το έτος 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
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και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορι-
σμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγια-
λείας, για το έτος 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.484/ 
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφα-
σιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

τον καθορισμό Δημοτικού φόρου του άρθρου 10 Ν.1080/80 για το έτος 
2022, ως εξής:

1. Την Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν.1080/80 άρ-
θρο 10) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έ-
τος 2022.

2. Καθορισμό των συντελεστών όπως φαίνεται αναλυτικά στον πα-
ρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ / μ2 0,20 € 0,20 €
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ /μ2 0,10 € 0,10 €».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 
καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019, «[...] Η ε-
ναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνο-
δεύεται ………. και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρε-
σιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρό-
τασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο. 
[...] γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για 
την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση 
που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που 
είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λει-
τουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.484/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22. 

10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της 
περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθε-
σίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

δ)την παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/03.01. 
1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβο-
λής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική αρμο-
διότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δι-
καιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω-
τερικών,

ε)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατά-
ξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

στ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

θ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ι)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

ιβ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

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

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

ιε)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος 
Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Νικόλαος 
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α-
ντιδήμαρχος, 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 8)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντι-
δήμαρχος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-
ναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
14)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Πα-
ναγιώτης Δημητρακόπουλος και 17)Γεώργιος Γκίκας, η οποία συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες δια-
τάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (εί-
τε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)» και με το άρθρο 185 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»], 
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντι-
πρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαν-
νακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιω-
τακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος, 12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία Ιατροπούλου, 
14)Γεώργιος Κουβαράς και 15)Αγγελική Κουρή, καταψήφισαν την μο-
ναδική πρόταση [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο ε-
κείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. 
…οι ψήφοι που αντιτίθενται… χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κά-
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ποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρό-
ταση], 

Αποφασίζει
1)Την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλες τις Δη-

μοτικές Ενότητες Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
2)Τον καθορισμό ενιαίων συντελεστών του φόρου ηλεκτροδοτού-

μενων χώρων (παρ.1 άρθρο 10 Ν.1080/1980),  εντός των διοικητικών ο-
ρίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
484/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως 
ακολούθως:

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ 2021 ΤΙΜΗ 2022
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ / Μ2 0,20 € 0,20 €

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ / Μ2 0,10 € 0,10 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 209/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 – Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 210

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Λαμπιρίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας στον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο 
Λαμπιρίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 
2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία 
Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 
11)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Τομαρά, 
14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 16)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση  διά ζώσης, 
με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 
50013/02.12.2021, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 
σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13. 11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, 
προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Παναγιώτης 
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Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 
7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
9)Γεώργιος Γιοβάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Πριν από τη συζήτηση του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησε οριστικά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος.

Για το αντικείμενο: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στον 
οικισμό Λαμπιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας στον 
Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Λαμπιρίου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, 
ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο  (14ο) θέμα Ημερήσιας Διατάξεως και  διαβάζει την 
εισήγηση της Αντιδημάρχου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων η 
οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ο πρώην Δήμος Ερινεού απέκτησε με αγορά δυνάμει του  υπ’ αριθ.1.326/2002 
συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ερινεού Αναστασίας Νικολοπούλου, ένα οικόπεδο 
επιφανείας (3.012,92τ.μ.) κείμενο εντός οικισμού Λαμπιρίου, Κοινότητα Ζήριας Δήμου 
Αιγιαλείας με σκοπό να ανεγείρει επί αυτού Δημαρχιακό Μέγαρο. Μετά τη συνένωση 
του Δήμου Ερινεού με το Δήμο Αιγιαλείας το 2004 και μέχρι σήμερα το ακίνητο μένει 
αναξιοποίητο.

Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Λαμπιρίου αιτείται τη δωρεάν παραχώρηση του 
ανωτέρω οικοπέδου, για 50 χρόνια προκειμένου να ανεγείρει επί αυτού γραφεία του 
Συλλόγου και αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.185 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν.3463/2006), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται 
δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και 
μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. 
Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Λαμπιρίου με έδρα το Λαμπίρι Αιγιαλείας είναι νομικό 
πρόσωπο το οποίο έχει καταστατικό σκοπό «την υλική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη 
των μελών αυτού και γενικά των κατοίκων του Λαμπιρίου, την καλλιέργεια της 
φιλαλληλίας και του πνεύματος της ηθικής και υλικής συνδρομής των εχόντων ανάγκη 
κατοίκων, την προαγωγή του εκπολιτιστικού επιπέδου αυτού με κοινές ενέργειες, την 
προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων του, καθώς επίσης, μπορεί να παράσχει 
χρηματικό βοήθημα σε αναξιοπαθούντα μέλη του και σε κάθε αναξιοπαθούντα κάτοικο 
του Λαμπιρίου».
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Σύμφωνα με την από 3.12.21 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Παναγιώτη Κουρή, το Δημοτικό Συμβούλιο «μπορεί να προχωρήσει στην λήψη 
απόφασης περί παραχώρησης δωρεάν δημοτικού ακινήτου με την συνδρομή των 
ανωτέρω προϋποθέσεων τασσομένης και σχετικής προθεσμίας για την πραγμάτωσή 
του». 

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι: Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης στον 
Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Λαμπιρίου, του ανωτέρω οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου, 
επιφανείας (3.012,92τ.μ.), κείμενου εντός οικισμού Λαμπιρίου, Κοινότητα Ζήριας 
Δήμου Αιγιαλείας για χρονική διάρκεια 50 (πενήντα) ετών, προκειμένου να ανεγείρει επί 
αυτού εντός προθεσμίας 8 (οχτώ) ετών από τη λήψη της απόφασης, κτίριο για να 
στεγάσει τα γραφεία του Συλλόγου και αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων». 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του:
α την εισήγηση της Αντιδημάρχου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων, 
β) την από 3.12.2021 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Παναγιώτη 
Κουρή,
γ)τις διατάξεις, (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), για το έτος 2022 του Δήμου Αιγιαλείας, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις: α) της  παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α/ 
12.10.2020)  β) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3756/093
 δ) τις διατάξεις του άρθρου 245 του N. 4798/21
 ε) την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/ τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - 
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
 ζ) την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
 η)  την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000004456
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 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» και
 ι) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για 
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ψηφίζοντας υπέρ και ο Πρόεδρος της 
Ζήριας Βασίλειος Γλωσσίδης και ως εκ τούτου,

 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης στον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Λαμπιρίου, 
του  οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου, επιφανείας (3.012,92τ.μ.), κείμενου εντός 
οικισμού Λαμπιρίου, Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας για χρονική διάρκεια 50 
(πενήντα) ετών, προκειμένου να ανεγείρει επί αυτού εντός προθεσμίας 8 (οχτώ) ετών από 
τη λήψη της απόφασης, κτίριο για να στεγάσει τα γραφεία του Συλλόγου και αίθουσα 
πολλαπλών εκδηλώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 210/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: 6979Ω6Χ-ΨΑ7

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b84ed8523ae206455630e1 στις 14/12/21 12:04
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 211

ΘΕΜΑ:
«Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Γ.Ν. 

Αιγίου) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐ-
σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικο-
λόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Χρήστο Γούτο, 11)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 13)Βασίλειο Το-
μαρά, 14)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 15)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
16)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 
20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα έξι (6) Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.50013/02.12.2021, 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 Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/ 
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05. 
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/ 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα ε-
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φαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμμα-
τέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρ-
ξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώ-
της Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Μπούνιας, 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 5)Παναγιώτης Παπακων-
σταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς, 7)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμ-
ματέας, 8)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 9)Γεώργιος Γιο-
βάς, 10)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 11)Μαρία Ιατροπούλου και 
12)Γεώργιος Γκίκας.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, 
με τίτλο: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας 
(Γ.Ν. Αιγίου) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υ-
γείας», το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
196/2021 απόφασή του και δίνει τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Δημήτριο Μπούνια, ο οποίος ενημερώνει το Σώμα σχετικά με τα όσα 
έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα και αφορούν το Γενικό Νοσο-
κομείο Ανατολικής Αχαΐας (Γ.Ν. Αιγίου).

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

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

πουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας,
β)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
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σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

γ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

δ)την περ.α της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

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

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 είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εκφράζει την έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία του για το πα-

ρόν και το μέλλον του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. 
Αιγίου):

1. Σε ό,τι αφορά το μέλλον για την πλήρωση των κενών οργανικών 
θέσεων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, για την κάλυψη των 
οποίων πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες πρόσληψης.

2. Σε ό,τι αφορά το παρόν για την στοιχειώδη κάλυψη των αναγκαίων 
εφημεριών. Ιδιαιτέρως ανησυχεί, γιατί παρά τις αποφάσεις και 
προσπάθειες της 6ης ΥΠΕ και παρά τις αποσπάσεις ιατρών στο Νο-
σοκομείο Αιγίου αυτές δεν εφαρμόζονται επί της ουσίας στην πρά-
ξη, αφού το αποσπασθέν επιστημονικό προσωπικό δεν τίθεται 
στην υπηρεσία του Νοσοκομείου τη χρονική διάρκεια που πρέπει 
και επομένως δεν καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών της περιο-
χής της Αιγιάλειας, η οποία αριθμεί το χειμώνα 50.000 κατοίκους 
και το καλοκαίρι τουλάχιστον 100.000.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να εφαρμοστεί η σχετική απόφαση 

της 6ης ΥΠΕ, η οποία έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες 
προφανώς εξεδόθη.

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας 
και να κοινοποιηθεί στον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, στον Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας, καθώς και στο Σωματείο Εργαζο-
μένων Γ.Ν. Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, Αριστοτέλους 17,
   Τ.Κ.10187-Αθήνα
2)Διοικητή 6ης ΥΠΕ, κ. Γιάννη Καρβέλη,
    Yπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, Τ.Κ.26 441-Πάτρα
3)Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας,
   κ. Θανάση Γεωργάκη, Άνω Βουλωμένο-Αίγιο
4)Πρόεδρο Σωματίου Εργαζομένων
   Γ.Ν. Αιγίου «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», κ. Παναγιώτη Φράγκο
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