
ΑΔΑ: ΨΦΥ7Ω6Χ-ΥΤΒ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d442c2d804b3fd51178764 στις 07/01/22 10:00
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

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 223

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, 

οικονομικού έτους 2021».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-
λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
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στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οι-
κονομικού έτους 2021» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.509/ 
2021 (ΑΔΑ: 616ΒΩ6Χ-Σ04) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-
μου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2021.

Δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και 
τις παρ.ΙΙΙ & IV της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, καθόσον αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, οι 
οποίες ανακύπτουν ύστερα από αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγη-
ση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημε-
ρομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τις υπ’ αριθ.509/2021 (ΑΔΑ: 616ΒΩ6Χ-Σ04) απόφαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογι-
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σμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021,
β)την υπ’ αριθ.82/2021 (ΑΔΑ: 6Μ43Ω6Χ-9ΜΖ) απόφασή του, πε-

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

γ)τις υπ’ αριθ.93/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΦΩ6Χ-5Ν3), 116/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΧΡΘΩ6Χ-2Ω7), 145/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΦ3Ω6Χ-ΚΒΕ) και 173/2021 
(ΑΔΑ: 9ΦΩΘΩ6Χ-Ω5Η) αποφάσεις του, περί έγκρισης αναμορφώσεων 
του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021, οι ο-
ποίες βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθ.πρωτ.129058/27.07.2021 (ΑΔΑ: 
6Ε0ΧΟΡ1Φ-ΡΤ2), 139447/11.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ77ΥΟΡ1Φ-ΔΘΕ), 
205400/16.11.2021 (ΑΔΑ: 64Ρ5ΟΡ1Φ-0ΣΑ) και 222251/07.12.2021 
(ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΟΡ1Φ-ΘΞΚ) όμοιες του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

δ)την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-
λείας οικονομικού έτους 2021,

ε)τις διατάξεις του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) 
«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτή-
των»,

στ)την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23. 
07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 
06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-
σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμο-
διοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-
τάξεις»,

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

θ)τις παρ.8 & 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 
23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 



ΑΔΑ: ΨΦΥ7Ω6Χ-ΥΤΒ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d442c2d804b3fd51178764 στις 07/01/22 10:00
5

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) και τροποποιήθηκαν με τις παρ.1Α και 1Β 
αντίστοιχα του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018),

ια)την παρ.IV της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης»,

ιβ)το άρθρο έκτο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Φ.Ε.Κ.161/τ.Α/22.08.2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ.177/τ.Α/15.09.2020) και τροποποιήθηκε με την 
παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020),

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

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

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

ιστ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας» και
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ιζ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς Συμβού-
λους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόμα στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου, υπέρ της 
πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν εί-
κοσι τέσσερις (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την παρ.8 του 
άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατε-
θείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, 
που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έ-
γκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική ε-
πιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], δεν τοποθετήθη-
καν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Πανα-
γιώτης Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 5)Γεώργιος 
Γκίκας και συνεπώς οι ψήφοι του θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνο-
νται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να 
εγκριθεί η πρόταση, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ.117/90814/19.12. 
2019 όμοια, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «…έγκυρες, και ως εκ τούτου 
προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειο-
ψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια 
πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετού-
νται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονο-
μική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)». 
(Και επιπλέον) «…χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρό-
τασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ι-
σχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογι-
σμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς 
η μοναδική πρόταση, απουσών εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκε-
κριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτρο-
πή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την 
παράγραφο 9» και την παρ.9 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη-
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φία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκε-
κριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-

λείας οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.509/2021 
(ΑΔΑ: 616ΒΩ6Χ-Σ04) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-
γιαλείας, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εσόδων  

Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος Ταμείου αναμορφώνε-
ται ο  Κ.Α. εσόδων μετά την χρηματοδότηση για σίτιση και κτηνιατρικές 
υπηρεσίες αδέσποτων ζώων με ταυτόχρονη μεταφορά από τα ειδικευμένα 
σε τακτικά γιατί η δαπάνη για την οποία έχουμε χρηματοδοτηθεί καλύ-
πτεται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
1219.009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 25.268,78

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων 

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

5119.
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου.
25.268,78

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

5121.
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

- 25.268,78

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 32.719,35 €
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα εσόδων & περιουσίας εισηγείται την  αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 συνολικού ποσού 
1.240,00 € για την ανάγκη ανάθεσης της εκτέλεσης έκδοσης πιστοποιητι-
κών ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών ακινήτων σε πιστοποιημένου 
μηχανικό ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
10-6162.000 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.240,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 31.479,35 €

3 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα εσόδων & περιουσίας εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με την προμήθεια 
ολοκληρωμένης εφαρμογής και υπηρεσιών διαχείρισης, άντλησης, δια-
σταύρωσης, ελέγχου δεδομένων από τον ιστότοπο GovHub. gr ως ακο-
λούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
10-7134.002 Προμήθεια λογισμικού 24.180,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 7.299,35 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021  δια μέσου του Αποθεματι-
κού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

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

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 299,35 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

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

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

00-6492.
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

-55.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
00-6312.002 Λοιποί Φόροι 15.000,00

00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
χρήσης 750,00

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 36.549,35 €
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6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Η Δ/νση Προγραμ/σμου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
Ανάπτυξης το τμήμα Προγραμ/σμου, Οργάνωσης & ΤΠΕ εισηγείται ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με την δημιουρ-
γία νέου Κ.Α. με τίτλο <<Βιντεοσκόπηση ,ζωντανή διαδικτυακή μετάδο-
ση (Live streaming) και διαδικτυακή αρχειοθέτηση των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου>> κατόπιν αιτήματος του τμήματος Υποστή-
ριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου μας ως  ακολούθως:

Δημιουργείτε ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

00-6117.032

Βιντεοσκόπηση ,ζωντανή διαδικτυακή 
μετάδοση (Live streaming) και διαδικτυακή 

αρχειοθέτηση των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου

11.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 25.349,35 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα εσόδων & περιουσίας εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ώστε να προχωρή-
σουμε στην μίσθωση ενός ακινήτου το οποίο θα βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο της Κοινότητας Διακοπτού σε συνέχεια της αριθ.154/2021 από-
φασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 22.349,35 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εσόδων  

Μετά από σχετική εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου αναμορ-
φώνεται ο Κ.Α. εσόδων μετά την χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπά-
νης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ με ταυτόχρονη 
μεταφορά από τα ειδικευμένα σε τακτικά γιατί η δαπάνη για την οποία έ-
χουμε χρηματοδοτηθεί καλύπτεται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου ως 
ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων 

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

1219.008

Επιχορήγησης για την κάλυψη μισθοδοσίας 
του προσωπικού καθαριότητας με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στα Δ.ΙΕΚ

7.200,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων 

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

5119.
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου.
7.200,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων

Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

5121.
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

- 7.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 29.549,35 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων
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Με εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτι-
ριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών προτείνεται η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 έπειτα από το 
υπ’ αριθμ.264/10-12-2021 Απόσπασμα 30ου Πρακτικού Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε., με το οποίο εγκρίθηκε ο 1ος 
Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ¨Κατασκευή μι-
κρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» ποσού 7.231,02 €, ώστε να α-
ντιμετωπιστούν απρόβλεπτες ανάγκες που προέκυψαν κατά την κατα-
σκευή του έργου, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 ώστε να καλυφθεί το επιπλέον ποσό που απαι-
τείται για την συμπληρωματική σύμβαση.

Προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις απρόβλε-
πτες εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αριθμ.17/2019 μελέτη, 
αλλά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του έργου, με τίτλο: «Κατασκευή 
μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» θα πρέπει να γίνει  αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως κάτωθι:

Αυξάνεται  ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

30-7323.188 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας 7.231,02

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 22.318,33 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματι-
κού με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

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

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και -200,00
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ειδικά τακτικά επιδόματα)

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

50-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)

200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 22.318,33  €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 δια μέσου του Αποθεματι-
κού με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα εσόδων & περιουσίας εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση 
της 5/2021 απόφασης του Δ.Ε Κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους αναφο-
ρικά με την καταβολή σε δικαιούχο υποτροφίας με την περάτωση των 
σπουδών ως ακολούθως:

Δημιουργείτε ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

00-6739.007 Καταβολή υποτροφιών Δ.Ε 
Κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους 6.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 16.318,35 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 223/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
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   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας



ΑΔΑ: Ψ14ΟΩ6Χ-14Σ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d4436dd804b3fd5117a031 στις 07/01/22 10:04
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

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 225

«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογή 
Αντιπροέδρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-
λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με τίτ-
λο: «Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογή Αντι-
προέδρου» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Κα-
λογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.99/26704/29.04.2020 
(ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: «Περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α», παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και ο-
δηγίες για ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια πλείστων σχετικών ερωτημάτων, 
συνδράμοντας τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων όσο και των Ο.Τ.Α., με σκοπό αφενός μεν την ορθή εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας, κατανοώντας τις ανάγκες προσαρμογής των 
Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στις έκτακτες συνθήκες αυτής 
της περιόδου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό του κορωνοϊού - COVID 19 και αφετέρου δε την ο-
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μαλή λειτουργία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα 
των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των 
συνδέσμων Ο.Τ.Α., δεδομένων των νομοθετικών μεταβολών που έχουν 
προκύψει μετά τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου μας τον Οκτώβριο του έτους 2019, με την 
εφαρμογή του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019), του Ν.4647/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) και του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/ 
11.03.2020).

Με τις ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις», αναφορικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 6 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», α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοι-
πών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση 
των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του 
συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο 
ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυ-
χόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύο-
νται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 
συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοι-
κητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμι-
μες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπι-
στωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, 
και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο».

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς 
τον ορισμό των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ.102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-
ΜΑΛ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοι-
κητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού», κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των νέων γενικών διατάξεων με 
τις οργανικές και ειδικές για κάθε Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμί-
σεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν περαιτέρω τα εξής:
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Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαί-
νει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. 
α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 
177 του Ν.4635/2019 και αφού τεθούν υπόψη του:
✓ Η απόφαση του Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, συμπε-
ριλαμβανομένου του Προέδρου.

✓ Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκά-
στοτε Νομικού Προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φο-
ρέων ή ex officio μελών.

✓ Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το ο-
ποίο ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
οι εκπρόσωποί τους. Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία δε συμ-
μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολί-
τευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνα-
τότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από α-
νεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές 

δημοτικές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 
του εδ.στ της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019, σύμφωνα με την 
οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και το θέμα δεν ει-
σάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου συντελείται με την ως άνω απόφαση του Δημάρχου, η οποία 
εκδίδεται λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωτικής απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου του εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/ 
2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του Δημάρχου περί 
ορισμού των 3/5 των μελών, η γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκ-
προσώπων φορέων ή ex officio μελών και η ρητή αναφορά ότι οι λοιπές 
παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ.β της 
παρ.3 του άρθρου 177 του ίδιου Νόμου.

Με τις νέες ρυθμίσεις για τη διοίκηση των Νομικών Προσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ε-
κλογής Αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες ανα-
φέρονται αναλυτικά κατωτέρω:
✓ Στα Δημοτικά Ιδρύματα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα εκ των μελών του (εδάφιο β’ 
της παρ.1 του άρθρου 227 του Δ.Κ.Κ).
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✓ Στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εδάφιο η’ της παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου (άρθρο 244 παρ.1 & εδ.β της παρ.1 του άρθρου 227 του 
Δ.Κ.Κ.).

✓ Στις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ως Αντιπρόεδρος ορίζε-
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εδάφιο α’ της παρ.4 του άρθρου 255 του Δ.Κ.Κ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Σχολικής Επιτρο-

πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ.4683/τ.Β/19.12.2019), το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. 
διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

Α)Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές 
τους, εκ των οποίων ο ένας (1) από τις λοιπές παρατάξεις.

Β)Ένας (1) Διευθυντής/Προϊστάμενος των νηπιαγωγείων με τον α-
ναπληρωτή του.

Γ)Δύο (2) διευθυντές εκ των αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας με τους αναπληρωτές 
του.

Δ)Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων με τον α-
ναπληρωτή του, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έ-
νας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτε-
ραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Ε)Επτά (7) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών 
του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του σώματος:
1)Την υπ’ αριθ.742/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», συμπεριλαμβα-
νομένου του Προέδρου αυτού,

2)Το υπ’ αριθ.πρωτ.13797/10.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, περί υπόδειξης των ex officio με-
λών, ήτοι δύο (2) Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, ενός (1) Διευθυ-
ντή Νηπιαγωγείου, με τους αναπληρωτές τους,

3)Το από 25.11.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, περί υπόδειξης του ex officio μέλους, 
ήτοι ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του και

4)Το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου
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και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δή-
μου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», καθώς και στην εκλογή του Αντιπροέ-
δρου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομι-
κού Προσώπου».

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί 
το Σώμα να εκλέξει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, τον Αντιπρόεδρο 
αυτού.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου προτάθηκαν δύο υποψήφιοι, ήτοι 
οι κ.κ. Αθηνά Σκανδάμη του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγω-
γείου Αιγίου και Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, Δημοτι-
κός Σύμβουλος.

Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου:

Η υποψηφιότητα της κας Αθηνάς Σκανδάμη του Χαραλάμπους, 
συγκέντρωσε δέκα τέσσερις (14) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Γεωρ-
γίου Ντίνου, Προέδρου 2)Μαρίας Σταυροπούλου, 3)Νικολάου Καραΐ-
σκου, 4)Μαρίας Γιδά, 5)Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου, 6)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλου, 7)Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, 8)Μαρίας Τσουκαλά, 
9)Διαμάντως Βασιλακοπούλου, 10)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, 
11)Ευστράτιου Βαρδάκη, 12)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 13)Πανα-
γιώτη Μαρινόπουλου και 14)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα.

Η υποψηφιότητα του κ. Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου του Νικο-
λάου, συγκέντρωσε δέκα πέντε (15) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 
1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Χρήστου Γούτου, 
3)Γεωργίου Γιοβά, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 5)Δημητρίου 
Μπούνια, 6)Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 
8)Βασιλείου Τομαρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Παναγιώτη Παπακων-
σταντινόπουλου, 13)Μαρίας Ιατροπούλου, 14)Γεωργίου Κουβαρά και 
15)Γεωργίου Γκίκα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου 
και 2)Αγγελική Κουρή έδωσαν «λευκή» ψήφο.

Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. Δημή-
τριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο ο-
ποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-
ρόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.742/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-
σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», συμπεριλαμβα-
νομένου του Προέδρου αυτού,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.13797/10.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, περί υπόδειξης των ex officio με-
λών, ήτοι δύο (2) Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, ενός (1) Διευθυ-
ντή Νηπιαγωγείου, με τους αναπληρωτές τους,

δ)το από 25.11.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφο 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, περί υπόδειξης του ex officio μέ-
λους, ήτοι ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του,

ε)το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους που ορίζονται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Νομικού Προσώπου,

στ)τις υπ’ αριθ.464/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΠΓΩ6Χ-9Ρ7) απόφασή του, 
περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει με τις υπ’ αριθ.563/2019 (ΑΔΑ: 78ΔΓΩ6Χ-ΛΚΜ), 74/2020 (ΑΔΑ: 
67ΥΚΩ6Χ-ΠΨΖ) και 139/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΠΩ6Χ-ΤΑΟ) όμοιες, η θη-
τεία του οποίου ορίζεται στο ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής,

ζ)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

η)την παρ.1 του άρθρου 240, το άρθρο 243 και την παρ.5 του άρ-
θρου 227 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

θ)την παρ.α του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.63967/13.09.2019 απόφα-
σης Υφυπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3537/τ.Β/20.09.2019) «Τροπο-
ποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας 
των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 
318)»,
 ι)τα οριζόμενα στο υπ’ αριθ.πρωτ.66008/24.09.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β' 318)»,

ια)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09. 
08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψη-
φιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζη-
τήματα»,
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ιβ)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»,

ιγ)τις διατάξεις του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ιδ)τις υπ’ αριθ.52/39155/10.10.2014 (ΑΔΑ: 6Π64Ν-4ΙΧ) «Ορι-
σμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέ-
σμων των Δήμων», 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Περαι-
τέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία 
των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α»,

ιε)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
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»,

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»,

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» και

ιθ)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-
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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»,

Αποφασίζει
Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη:
1)Δημήτριος Ελευθεριώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 

Ελίκης, Πρόεδρος.
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
3)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος.
5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμ-

βουλος.
6)Αθηνά Σκανδάμη του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγω-

γείου Αιγίου.
7)Αναστασία Ευσταθίου, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Α-

κράτας.
8)Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

& Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
9)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
10)Μαρία Παπακανέλλου, δημότισσα.
11)Δήμητρα Λαμπροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Τριαντάφυλλος Κιντής, δημότης.
13)Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης.
14)Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα.
15)Κωνσταντίνα Τρανούλη του Δημητρίου, δημότισσα.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
2)Δημήτριος Καλαμίδας του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Δημοτική Σύμβουλος.
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμ-

βουλος.
5)Αικατερίνη Πρίνου του Σωτηρίου, Προϊσταμένη 10ου Νηπιαγω-

γείου Αιγίου.
6)Παναγιώτης Σταματόπουλος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 

Διακοπτού.
7)Βασιλική Πλατάνου, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Αι-

γίου.
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8)Κωνσταντίνος Καΐφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γο-
νέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.

9)Ζουμπουλία Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
10)Παναγιώτης Γιάχος του Κωνσταντίνου, δημότης.
11)Αναστασία Παπαλεξίου του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
13)Ευάγγελος Κουτρουμπέλης του Γεωργίου, δημότης.
14)Ελένη Μονοκρούσου του Γεωργίου, δημότισσα.
15)Αικατερίνη Καραφωτιά του Αποστόλου, δημότισσα.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-

μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», τον κ. Δημήτριο Πα-
ναγιωτακόπουλο του Νικολάου, Δημοτικό Σύμβουλο.

Γ)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά που έχουν υποδειχθεί κατά περί-
πτωση.

Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει 
καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με το υπόλοιπο 
ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκα-
τάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 225/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 226

«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: 

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-
λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυ-
μία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία 
Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου» και δίνει τον λόγο στον 
Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει ει-
σήγησή του που έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.99/26704/29.04.2020 
(ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: «Περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α», παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και ο-
δηγίες για ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια πλείστων σχετικών ερωτημάτων, 
συνδράμοντας τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων όσο και των Ο.Τ.Α., με σκοπό αφενός μεν την ορθή εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας, κατανοώντας τις ανάγκες προσαρμογής των 
Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στις έκτακτες συνθήκες αυτής 
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της περιόδου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό του κορωνοϊού - COVID 19 και αφετέρου δε την ο-
μαλή λειτουργία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα 
των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των 
συνδέσμων Ο.Τ.Α., δεδομένων των νομοθετικών μεταβολών που έχουν 
προκύψει μετά τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου μας τον Οκτώβριο του έτους 2019, με την 
εφαρμογή του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019), του Ν.4647/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) και του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/ 
11.03.2020).

Με τις ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις», αναφορικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 6 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», α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοι-
πών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση 
των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του 
συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο 
ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυ-
χόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύο-
νται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 
συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοι-
κητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμι-
μες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπι-
στωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, 
και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο».

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς 
τον ορισμό των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ.102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-
ΜΑΛ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοι-
κητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού», κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των νέων γενικών διατάξεων με 
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τις οργανικές και ειδικές για κάθε Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμί-
σεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν περαιτέρω τα εξής:

Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαί-
νει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. 
α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 
177 του Ν.4635/2019 και αφού τεθούν υπόψη του:
✓ Η απόφαση του Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, συμπε-
ριλαμβανομένου του Προέδρου.

✓ Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκά-
στοτε Νομικού Προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φο-
ρέων ή ex officio μελών.

✓ Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το ο-
ποίο ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
οι εκπρόσωποί τους. Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία δε συμ-
μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολί-
τευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνα-
τότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από α-
νεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές 

δημοτικές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 
του εδ.στ της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019, σύμφωνα με την 
οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και το θέμα δεν ει-
σάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου συντελείται με την ως άνω απόφαση του Δημάρχου, η οποία 
εκδίδεται λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωτικής απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου του εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/ 
2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του Δημάρχου περί 
ορισμού των 3/5 των μελών, η γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκ-
προσώπων φορέων ή ex officio μελών και η ρητή αναφορά ότι οι λοιπές 
παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ.β της 
παρ.3 του άρθρου 177 του ίδιου Νόμου.

Με τις νέες ρυθμίσεις για τη διοίκηση των Νομικών Προσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ε-
κλογής Αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες ανα-
φέρονται αναλυτικά κατωτέρω:
✓ Στα Δημοτικά Ιδρύματα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα εκ των μελών του (εδάφιο β’ 
της παρ.1 του άρθρου 227 του Δ.Κ.Κ).
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✓ Στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εδάφιο η’ της παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 244 παρ.1 & εδ.β της παρ.1 του άρθρου 227 
του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ως Αντιπρόεδρος ορίζε-
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εδάφιο α’ της παρ.4 του άρθρου 255 του Δ.Κ.Κ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού 

Προσώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ.4075/τ.Β/08.11. 
2019), το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, ως εξής:

Α)Τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους (Δημοτικούς Συμβούλους), 
εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού συμ-
βουλίου,

Β)Έντεκα (11) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική ε-
μπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τον σκοπό του 
ΝΠΔΔ.

Γ)Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. σε 
περίπτωση που στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται πάνω από 10 εργα-
ζόμενοι, υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση αυτών, με μείωση 
μιας θέσης από τις παραπάνω οριζόμενες στην περίπτωση β (των ένδεκα 
(11) μελών, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις 
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.).

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του σώματος:
1)Την υπ’ αριθ.743/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», συ-
μπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτού,

2)Το υπ’ αριθ.πρωτ.3183/16.11.2021 έγγραφο του εν λόγω Νομι-
κού Προσώπου, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του εκπροσώπου 
εργαζομένων με τον αναπληρωτή του και

3)Το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου

και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δή-
μου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και 
Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», καθώς και στην εκλογή του 
Αντιπροέδρου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν 
λόγω Νομικού Προσώπου».
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Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί 
το Σώμα να εκλέξει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, τον Αντιπρόεδρο 
αυτού.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου προτάθηκαν δύο υποψήφιοι, ήτοι 
οι κ.κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου του Διονυσίου, δημότης και Αγγελική 
Σαμπάνη του Μιχαήλ, δημότισσα

Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου:

Η υποψηφιότητα της κας Αγγελικής Σαμπάνη του Μιχαήλ, 
συγκέντρωσε έντεκα (11) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Γεωργίου 
Ντίνου, Προέδρου 2)Μαρίας Σταυροπούλου, 3)Νικολάου Καραΐσκου, 
4)Μαρίας Γιδά, 5)Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου, 6)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλου, 7)Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, 8)Μαρίας Τσουκαλά, 9)Δια-
μάντως Βασιλακοπούλου, 10)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 
11)Ευστράτιου Βαρδάκη.

Η υποψηφιότητα του κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου του Διονυσίου, 
συγκέντρωσε δέκα έξι (16) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Χρήστου Γούτου, 3)Γεωργίου Γιοβά, 
4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 5)Δημητρίου Μπούνια, 6)Βασιλείου 
Θ. Χριστόπουλου, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 8)Βασιλείου Τομαρά, 
9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη Γιαννούλη, 11)Αθα-
νασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 13)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλου, 14)Μαρία Ιατροπούλου, 15)Γεωργίου Κουβα-
ρά και 16)Γεωργίου Γκίκα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπού-
λου, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα 
και 4)Αγγελική Κουρή έδωσαν «λευκή» ψήφο.

Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. Μι-
χαήλ Κωνσταντίνου του Διονυσίου, δημότης, ο οποίος συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.743/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», συ-
μπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτού,
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γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.3183/16.11.2021 έγγραφο του εν λόγω Νομι-
κού Προσώπου, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του εκπροσώπου 
εργαζομένων με τον αναπληρωτή του,

δ)το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου,

ε)την υπ’ αριθ.460/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΑΙΩ6Χ-4ΞΠ) απόφασή του, 
περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νο-
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις υπ’ αριθ.73/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨΛΩ6Χ-9Ψ1) και 96/2020 (ΑΔΑ: 
Ω2ΗΡΩ6Χ-Ψ2Θ) όμοιες, η θητεία του οποίου ορίζεται στο ήμισυ της θη-
τείας της Δημοτικής Αρχής,

στ)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 240, το άρθρο 243 και την παρ.5 του άρ-
θρου 227 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

η)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09. 
08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψη-
φιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζη-
τήματα»,

θ)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»,

ι)τις διατάξεις του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ια)τις υπ’ αριθ.52/39155/10.10.2014 (ΑΔΑ: 6Π64Ν-4ΙΧ) «Ορι-
σμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέ-
σμων των Δήμων», 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Περαι-
τέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία 
των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α»,

ιβ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
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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»,

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

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

ιε)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»,

Αποφασίζει
Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Α-
θλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ως ακολού-
θως:

Τακτικά Μέλη
1)Παναγιώτης  Ανδριόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος.
2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβου-

λος.
5)Ολυμπία Ρούβαλη-Λειβατή του Γεωργίου, δημότισσα.
6)Παναγιώτης Καυκάς, δημότης.
7)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης.
8)Ανδρέας Καραμπούλας του Ηλία, δημότης.
9)Κωνσταντίνος Βούλγαρης του Θωμά, δημότης.
10)Θεοφάνης Ραμπαβίλας του Νικολάου, δημότης
11)Αγγελική Σαμπάνη του Μιχαήλ, δημότισσα.
12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου του Διονυσίου, δημότης.
13)Ειρήνη Δούσκα του Γεωργίου, δημότισσα.
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14)Τρισεύγενη Ντερέκη του Παναγιώτη, δημότισσα.
15)Σοφία Κολοκοτρώνη του Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργαζο-

μένων.
Αναπληρωματικά Μέλη
1)Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Δημήτριος Μπούνιας του Παντελή, Δημοτικός Σύμβουλος.
5)Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
6)Βασίλειος Υφαντής του Ιωάννη, δημότης.
7)Ήλια-Ανδρομάχη Παλαιολόγου του Αντωνίου, δημότισσα.
8)Σωκράτης Αγγελόπουλος του Νικολάου, δημότης.
9)Κωνσταντίνος Βίλλιος του Παναγιώτη, δημότης.
10)Νικόλαος Φούγιας, δημότης.
11)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Αθανάσιος Ξυγκάς του Αντωνίου, δημότης.
13)Βασιλική Μπεγοπούλου του Βασιλείου, δημότισσα.
14)Βασιλική Χριστοπούλου του Χρήστου, δημότισσα.
15)Αναστασία Μακρή του Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργαζομέ-

νων.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-

μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παι-
δεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», τον κ. 
Μιχαήλ Κωνσταντίνου του Διονυσίου, δημότη.

Γ)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά που έχουν υποδειχθεί κατά περί-
πτωση.

Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει 
καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με το υπόλοιπο 
ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκα-
τάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
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Τ.Κ.: 251 00
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 26910 29800
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http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 227

«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
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«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου» και δίνει τον λόγο 
στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβά-
ζει εισήγησή του που έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.99/26704/29.04.2020 
(ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: «Περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α», παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και ο-
δηγίες για ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια πλείστων σχετικών ερωτημάτων, 
συνδράμοντας τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων όσο και των Ο.Τ.Α., με σκοπό αφενός μεν την ορθή εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας, κατανοώντας τις ανάγκες προσαρμογής των 
Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στις έκτακτες συνθήκες αυτής 
της περιόδου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό του κορωνοϊού - COVID 19 και αφετέρου δε την ο-
μαλή λειτουργία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα 
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των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των 
συνδέσμων Ο.Τ.Α., δεδομένων των νομοθετικών μεταβολών που έχουν 
προκύψει μετά τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου μας τον Οκτώβριο του έτους 2019, με την 
εφαρμογή του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019), του Ν.4647/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) και του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/ 
11.03.2020).

Με τις ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις», αναφορικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 6 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», α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοι-
πών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση 
των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του 
συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο 
ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυ-
χόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύο-
νται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 
συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοι-
κητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμι-
μες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπι-
στωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, 
και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο».

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς 
τον ορισμό των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ.102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-
ΜΑΛ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοι-
κητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού», κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των νέων γενικών διατάξεων με 
τις οργανικές και ειδικές για κάθε Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμί-
σεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν περαιτέρω τα εξής:
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Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαί-
νει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. 
α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 
177 του Ν.4635/2019 και αφού τεθούν υπόψη του:
✓ Η απόφαση του Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, συμπε-
ριλαμβανομένου του Προέδρου.

✓ Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκά-
στοτε Νομικού Προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φο-
ρέων ή ex officio μελών.

✓ Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το ο-
ποίο ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
οι εκπρόσωποί τους. Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία δε συμ-
μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολί-
τευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνα-
τότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από α-
νεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές 

δημοτικές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 
του εδ.στ της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019, σύμφωνα με την 
οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και το θέμα δεν ει-
σάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου συντελείται με την ως άνω απόφαση του Δημάρχου, η οποία 
εκδίδεται λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωτικής απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου του εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/ 
2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του Δημάρχου περί 
ορισμού των 3/5 των μελών, η γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκ-
προσώπων φορέων ή ex officio μελών και η ρητή αναφορά ότι οι λοιπές 
παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ.β της 
παρ.3 του άρθρου 177 του ίδιου Νόμου.

Με τις νέες ρυθμίσεις για τη διοίκηση των Νομικών Προσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ε-
κλογής Αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες ανα-
φέρονται αναλυτικά κατωτέρω:
✓ Στα Δημοτικά Ιδρύματα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα εκ των μελών του (εδάφιο β’ 
της παρ.1 του άρθρου 227 του Δ.Κ.Κ).
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✓ Στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου (εδάφιο η’ της παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 244 παρ.1 & εδ.β της παρ.1 του άρθρου 227 
του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ως Αντιπρόεδρος ορίζε-
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εδάφιο α’ της παρ.4 του άρθρου 255 του Δ.Κ.Κ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Δημοτικού Λιμενι-

κού Ταμείου Αιγιαλείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ.4683/ 
τ.Β/19.12.2019), το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικη-
τικό Συμβούλιο, ως εξής:

Α) Δύο (2) αιρετούς, ήτοι:
• Τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο αντί αυτού, 

με τον αναπληρωτή του.
• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.
Β) Τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τον αναπληρωτή 

του.
Γ) Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας με τους α-

ναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ει-
δικές γνώσεις, με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, 
με τον αναπληρωτή του και αν σ' αυτό απασχολούνται λιγότεροι από δέ-
κα (10) εργαζόμενοι, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβου-
λίου, θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένας ακόμη Δημοτικός 
Σύμβουλος.

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του σώματος:
1)Την υπ’ αριθ.744/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Αιγιαλείας», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτού,

2)Το υπ’ αριθ.πρωτ.949/09.11.2021 έγγραφο του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του Προϊσταμένου της 
Λιμενικής Αρχής με τον νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και της μη ύ-
παρξης εκπροσώπου εργαζομένων, καθόσον δεν απασχολούνται σε αυτό 
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι και

3)Το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου
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και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δή-
μου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγια-
λείας», καθώς και στην εκλογή του Αντιπροέδρου, μεταξύ των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου».

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί 
το Σώμα να εκλέξει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, τον Αντιπρόεδρο 
αυτού.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου προτάθηκαν δύο υποψήφιοι, ήτοι 
οι κ.κ. Ιερόθεος Μουρίκης του Γεωργίου, δημότης και Παναγιώτης Γιαν-
νούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος.

Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου:

Η υποψηφιότητα του κ. Ιερόθεου Μουρίκη του Γεωργίου, συγκέ-
ντρωσε δέκα πέντε (15) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Γεωργίου Ντί-
νου, Προέδρου 2)Μαρίας Σταυροπούλου, 3)Νικολάου Καραΐσκου, 
4)Μαρίας Γιδά, 5)Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου, 6)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλου, 7)Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, 8)Μαρίας Τσουκαλά, 9)Δια-
μάντως Βασιλακοπούλου, 10)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,  11)Ευ-
στράτιου Βαρδάκη, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Πανα-
γιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλου και 15)Πανα-
γιώτας Γκρέμου-Γούσα.

Η υποψηφιότητα του κ. Παναγιώτη Γιαννούλη του Κωνσταντίνου, 
συγκέντρωσε δέκα τέσσερις (14) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Πανα-
γιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Χρήστου Γούτου, 3)Γεωργίου 
Γιοβά, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 5)Δημητρίου Μπούνια, 6)Βασι-
λείου Θ. Χριστόπουλου, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 8)Βασιλείου Τομα-
ρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη Γιαννούλη, 11)Α-
θανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 
13)Μαρίας Ιατροπούλου και 14)Γεωργίου Κουβαρά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αγγελική Κουρή και 2)Γεώργιος 
Γκίκας έδωσαν «λευκή» ψήφο.

Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. Ιερό-
θεος Μουρίκης του Γεωργίου, δημότης, ο οποίος συγκέντρωσε την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.744/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 



ΑΔΑ: Ψ730Ω6Χ-ΜΛΧ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d44404d804b3fd5117b55b στις 07/01/22 10:10
8

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Αιγιαλείας», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτού,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.949/09.11.2021 έγγραφο του εν λόγω Νομικού 
Προσώπου, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του Προϊσταμένου της 
Λιμενικής Αρχής με τον νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και της μη ύ-
παρξης εκπροσώπου εργαζομένων, καθόσον δεν απασχολούνται σε αυτό 
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι,

δ)το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου,

ε)την υπ’ αριθ.462/2019 (ΑΔΑ: Ω7Α1Ω6Χ-Ο40) απόφασή του, 
περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Αιγιαλείας», η θητεία του οποίου ορίζεται στο ήμισυ της θητείας της Δη-
μοτικής Αρχής,

στ)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 240, το άρθρο 243 και την παρ.5 του άρ-
θρου 227 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

η)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09. 
08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψη-
φιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζη-
τήματα»,

θ)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»,

ι)τις διατάξεις του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις»,

ια)τις υπ’ αριθ.52/39155/10.10.2014 (ΑΔΑ: 6Π64Ν-4ΙΧ) «Ορι-
σμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέ-
σμων των Δήμων», 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Περαι-
τέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία 
των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α»,

ιβ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
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2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»,

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

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

ιε)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»,

Αποφασίζει
Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Αιγιαλείας», ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη:
1)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος, 

Πρόεδρος.
2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμ-

βουλος.
3)Παναγιώτης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβου-

λος.
4)Μιχαήλ Κωστάκης του Νικολάου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., Προϊστά-

μενος Λιμενικής Αρχής.
5)Ιερόθεος Μουρίκης του Γεωργίου, δημότης.
6)Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
7)Βενετία Θεοδωροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
Αναπληρωματικά Μέλη:
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1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
2)Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Βασίλειος Ραυτόπουλος του Σπυρίδωνος, Σημαιοφόρος.
5)Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος του Γεωργίου, δημότης.
6)Δημήτριος Ελευθεριώτης του Γερασίμου, δημότης.
7)Σοφία Αντωνάτου του Σαράντη, δημότισσα.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-

μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο Αιγιαλείας», τον κ. Ιερόθεο Μουρίκη του Γεωργίου, δημότη.

Γ)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά που έχουν υποδειχθεί κατά περί-
πτωση.

Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει 
καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με το υπόλοιπο 
ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την εγκα-
τάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2021.
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

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 228

«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας 
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)» και εκλογή Αντιπροέδρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-
λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
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στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυ-
μία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)» 
και εκλογή Αντιπροέδρου» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας 
κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει 
ως εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.99/26704/29.04.2020 
(ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: «Περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α», παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και ο-
δηγίες για ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια πλείστων σχετικών ερωτημάτων, 
συνδράμοντας τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων όσο και των Ο.Τ.Α., με σκοπό αφενός μεν την ορθή εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας, κατανοώντας τις ανάγκες προσαρμογής των 
Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στις έκτακτες συνθήκες αυτής 
της περιόδου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό του κορωνοϊού - COVID 19 και αφετέρου δε την ο-
μαλή λειτουργία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα 
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των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των 
συνδέσμων Ο.Τ.Α., δεδομένων των νομοθετικών μεταβολών που έχουν 
προκύψει μετά τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου μας τον Οκτώβριο του έτους 2019, με την 
εφαρμογή του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019), του Ν.4647/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) και του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/ 
11.03.2020).

Με τις ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις», αναφορικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 6 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», α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοι-
πών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση 
των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του 
συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο 
ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυ-
χόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύο-
νται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 
συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοι-
κητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμι-
μες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπι-
στωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, 
και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο».

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς 
τον ορισμό των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ.102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-
ΜΑΛ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοι-
κητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού», κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των νέων γενικών διατάξεων με 
τις οργανικές και ειδικές για κάθε Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμί-
σεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν περαιτέρω τα εξής:
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Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαί-
νει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. 
α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 
177 του Ν.4635/2019 και αφού τεθούν υπόψη του:
✓ Η απόφαση του Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, συμπε-
ριλαμβανομένου του Προέδρου.

✓ Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκά-
στοτε Νομικού Προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φο-
ρέων ή ex officio μελών.

✓ Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το ο-
ποίο ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
οι εκπρόσωποί τους. Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία δε συμ-
μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολί-
τευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνα-
τότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από α-
νεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές 

δημοτικές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 
του εδ.στ της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019, σύμφωνα με την 
οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και το θέμα δεν ει-
σάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου συντελείται με την ως άνω απόφαση του Δημάρχου, η οποία 
εκδίδεται λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωτικής απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου του εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/ 
2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του Δημάρχου περί 
ορισμού των 3/5 των μελών, η γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκ-
προσώπων φορέων ή ex officio μελών και η ρητή αναφορά ότι οι λοιπές 
παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ.β της 
παρ.3 του άρθρου 177 του ίδιου Νόμου.

Με τις νέες ρυθμίσεις για τη διοίκηση των Νομικών Προσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ε-
κλογής Αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες ανα-
φέρονται αναλυτικά κατωτέρω:
✓ Στα Δημοτικά Ιδρύματα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα εκ των μελών του (εδάφιο β’ 
της παρ.1 του άρθρου 227 του Δ.Κ.Κ).
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✓ Στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου (εδάφιο η’ της παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 244 παρ.1 & εδ.β της παρ.1 του άρθρου 227 
του Δ.Κ.Κ.).

✓ Στις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ως Αντιπρόεδρος ο-
ρίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου (εδάφιο α’ της παρ.4 του άρθρου 255 του 
Δ.Κ.Κ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού 

Προσώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ.4075/τ.Β/08.11. 
2019), το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο, ως εξής:

Α)Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 2 ορίζο-
νται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Β)Έναν (1) εκπρόσωπο των Κοινωνικών Φορέων.
Γ)Έξι (6) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας, που έχουν 

ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνά-
δουν με τον σκοπό της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Δ)Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εν λόγω Κοινωφε-
λή Επιχείρηση, αν σ’ αυτή απασχολούνται πάνω από είκοσι (20) εργαζό-
μενοι υποδεικνυόμενον από την γενική συνέλευση αυτών, με μείωση 
μιας θέσης από τις παραπάνω οριζόμενες (στην γ περίπτωση) έξι των δη-
μοτών.

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του σώματος:
1)Την υπ’ αριθ.745/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι-
χείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγια-
λείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτής,

2)Το υπ’ αριθ.πρωτ.1616/09.11.2021 έγγραφο της εν λόγω Δημοτι-
κής Επιχείρησης, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του εκπροσώπου 
φορέα, καθώς και της μη ύπαρξης εκπροσώπου εργαζομένων, καθόσον 
δεν απασχολούνται σε αυτήν περισσότεροι από είκοσι (20) εργαζόμενοι 
και

3)Το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους που ορίζονται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου

και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», καθώς και στην εκλογή του Αντιπροέ-
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δρου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Δημο-
τικής Επιχείρησης».

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί 
το Σώμα να εκλέξει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης, τον Αντι-
πρόεδρο αυτής.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου προτάθηκαν δύο υποψήφιοι, ήτοι 
οι κ.κ. Ζουμπουλία Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα και Βασί-
λειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους, Δημοτικός Σύμβουλος.

Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπου:

Η υποψηφιότητα της κας Ζουμπουλίας Σπυροπούλου του Γεωρ-
γίου, συγκέντρωσε δέκα πέντε (15) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 
1)Γεωργίου Ντίνου, Προέδρου 2)Μαρίας Σταυροπούλου, 3)Νικολάου 
Καραΐσκου, 4)Μαρίας Γιδά, 5)Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου, 6)Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλου, 7)Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, 8)Μαρίας Τσουκα-
λά, 9)Διαμάντως Βασιλακοπούλου, 10)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,  
11)Ευστράτιου Βαρδάκη, 12)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
13)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλου και 
15)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα.

Η υποψηφιότητα του κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους, 
συγκέντρωσε δέκα πέντε (15) θετικές ψήφους, ήτοι των κ.κ. 1)Παναγιώ-
τη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 2)Χρήστου Γούτου, 3)Γεωργίου Γιο-
βά, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 5)Δημητρίου Μπούνια, 6)Βασι-
λείου Θ. Χριστόπουλου, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 8)Βασιλείου Τομα-
ρά, 9)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 10)Παναγιώτη Γιαννούλη, 11)Α-
θανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 
13)Μαρίας Ιατροπούλου, 14)Γεωργίου Κουβαρά και 15)Γεωργίου Γκίκα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή έδωσε «λευκή» ψή-
φο.

Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται η κα Ζου-
μπουλία Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα, καθόσον μετά από την 
ισοψηφία που προέκυψε, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 96 του Ν.3463/ 
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)Την υπ’ αριθ.745/2021 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί ορι-

σμού των 3/5 του συνόλου των μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι-
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χείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγια-
λείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτής,

γ)Το υπ’ αριθ.πρωτ.1616/09.11.2021 έγγραφο της εν λόγω Δημοτι-
κής Επιχείρησης, περί υπόδειξης ex officio μελών, ήτοι του εκπροσώπου 
φορέα, καθώς και της μη ύπαρξης εκπροσώπου εργαζομένων, καθόσον 
δεν απασχολούνται σε αυτήν περισσότεροι από είκοσι (20) εργαζόμενοι,

δ)Το από 10.11.2021 πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρα-
τάξεων, απ’ όπου προέκυψαν οι εκπρόσωποί τους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Νομικού Προσώπου,

ε)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

στ)την παρ.1 του άρθρου 240 και την παρ.5 του άρθρου 227 του 
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08. 
2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητή-
ματα»,

η)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»,

θ)τις διατάξεις του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

ι)τις υπ’ αριθ.52/39155/10.10.2014 (ΑΔΑ: 6Π64Ν-4ΙΧ) «Ορισμός 
των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων 
των Δήμων», 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) «Συ-
γκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Περαι-
τέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία 
των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α»,

ια)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
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«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»,

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

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

ιδ)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»,

Αποφασίζει
Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Ε-
πιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη
1)Μαρία Τσουκαλά του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος.
2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος, 

Δημοτική Σύμβουλος.
3)Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους, Δημοτικός Σύμβου-

λος.
4)Παναγιώτης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβου-

λος.
5)Ευαγγελία Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος κοι-

νωνικού φορέα (Ένωση Γυναικών Αιγιαλείας).
6)Ζουμπουλιά Σπυροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.
7)Αθανασία Καραθανασοπούλου-Τασινού του Μιχαήλ, δημότισ-

σα.
8)Αναστασία Σμυρνιώτη του Ιωάννη, δημότισσα.
9)Χρήστος Φραντζής, δημότης.
10)Παναγιώτης Λιάμης του Μιχαήλ, δημότης.
11)Μαρία Φάκου του Θεοδώρου, δημότισσα.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμ-
βουλος.

2)Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος.
3)Βασίλειος Τσερεντζούλιας του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβου-

λος.
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμ-

βουλος.
5)Αικατερίνη Σκανδάμη, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.
6)Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα.
7)Παναγιώτης Γιάχος του Κωνσταντίνου, δημότης.
8)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
9)Χρήστος Μεντζελόπουλος, δημότης.
10)Τζιουζέππα Καρμέλα-Ποταμίτη του Βιττόριο, δημότισσα.
11)Ειρήνη Γεωργιάδου του Αλεξάνδρου, δημότισσα.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη-

μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», την κα Ζουμπουλία Σπυ-
ροπούλου του Γεωργίου, δημότισσα.

Γ)Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά που έχουν υποδειχθεί κατά περί-
πτωση.

Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης όπως έχει καθοριστεί με τη Συστατική της Πράξη, έχει 
διάρκεια ίση με το υπόλοιπο ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 229

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 



ΑΔΑ: 6ΓΜ5Ω6Χ-ΕΟ1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d5309bd804b3fd511a9d79 στις 07/01/22 10:17
3

«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο 
στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβά-
ζει εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.1566/ 
1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», σε κάθε Δή-
μο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.), η οποία αποτελεί-
ται από:

Α)Τον Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο.

Β)Εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών.
Γ)Έναν Διευθυντή Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ο-

ποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ)Έναν Διευθυντή Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου 
υπάρχει, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γρα-
φείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
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Ε)Εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, 
που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου των οποίων ο 
αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.

ΣΤ)Από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Επίσης, στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με-
τέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρ-
φωσης, αν υπάρχει.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον Δήμαρχο και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λει-
τουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχο-
λείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακο-
λουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή 
του καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση του Δη-
μάρχου, κατόπιν σχετικής προτάσεως των Υπηρεσιών, Οργανώσεων και 
Φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέ-
λη της έχουν οριστεί.

Επίσης, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της, κα-
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.Δ4/86 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.81/τ.Β/13. 
02.1987) «Τρόπος λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παι-
δείας», η θητεία του Προέδρου και των Μελών των κατά το άρθρο 50 
του Ν.1566/1985 Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας είναι διετής.

Ως εκ τούτου λοιπόν και λόγω παρέλευσης της διετίας από τη συ-
γκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, όπως αυτή συ-
γκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.948/25461/21.10.2019 (ΑΔΑ: 9Ρ25Ω6Χ-
ΣΕ1) απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο τον ορισμό:

1)Του Δημάρχου Αιγιαλείας ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας, με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κα Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.

2)Του κ. Παναγιώτη Γεωργόπουλου του Χρήστου, εκπροσώπου 
του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Παναγιώτη Πλάτανο του Γεωργίου, εκπρόσωπο της Παναιγιαλείου Ενώ-
σεως Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.)».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-
ρόπουλου,

β)την ανάγκη ορισμού του Προέδρου, καθώς και του εκπροσώπου 
των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αι-
γιαλείας,

γ)την υπ’ αριθ.420/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΛΕΩ6Χ-ΤΤΝ) απόφασή του 
περί ορισμού μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγια-
λείας,

δ)την υπ’ αριθ.948/25461/21.10.2019 (ΑΔΑ: 9Ρ25Ω6Χ-ΣΕ1) από-
φαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγια,λείας,

ε)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 
167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

στ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.Δ4/86 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.81/τ. 
Β/13.02.1987) «Τρόπος λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτρο-
πών παιδείας»,

ζ)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»,

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

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

ι)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 



ΑΔΑ: 6ΓΜ5Ω6Χ-ΕΟ1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d5309bd804b3fd511a9d79 στις 07/01/22 10:17
6

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας» και

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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Πανα-
γιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακό-
πουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης και 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινό-
πουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου, 3)Γεώργιος Κουβαράς, 4)Αγγελική Κου-
ρή και 5)Γεώργιος Γκίκας, έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι 
τους δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν 
κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψή-
φο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της α-
παρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», επομένως με δέκα πέ-
ντε (15) θετικές ψήφους,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Ορίζει τον Πρόεδρο, καθώς και τον εκπρόσωπο των παραγωγικών 

τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας, ως ακο-
λούθως:

1)Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο του Κων-
σταντίνου ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κα 
Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.

2)Τον κ. Παναγιώτη Γεωργόπουλο του Χρήστου, εκπρόσωπο του 
Εργατικού Κέντρου Αιγίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Παναγιώτη Πλάτανο του Γεωργίου, εκπρόσωπο της Παναιγιαλείου Ενώ-
σεως Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.).

-Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας θα συγκροτη-
θεί με απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, κατόπιν σχετικής προτάσεως 
των Υπηρεσιών, Οργανώσεων και Φορέων που εκπροσωπούνται σε αυ-
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τή.
-Η θητεία του Προέδρου και των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας είναι διετής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 229/2021.
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

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 230

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-
λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
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την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» 
και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπου-
λο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1566/1985 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/03.08. 
2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις», σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμ-
βούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊ-
σταμένου της αντίστοιχης Σχολικής Μονάδας και αποτελείται από:

Α)Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος 
είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου.

Β)Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται α-
πό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι 
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αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος 
του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της 
Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.

Γ)Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμι-
μους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές 
τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχο-
λικής μονάδας.

Δ)Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.

Επιπλέον, στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας 
εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με 
απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της αντίστοιχης 
σχολικής μονάδας.

Λόγω της αποστάσεως μεταξύ των Σχολικών Μονάδων αλλά και 
του αριθμού των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κρίνεται ανα-
γκαίο, όπως οριστούν οι εκπρόσωποι του Δήμου μας, σύμφωνα με τα α-
νωτέρω κριτήρια σε εκάστη Αποκεντρωμένη Δημοτική Ενότητα.

Ειδικότερα, θα οριστεί εκ των αιρετών, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
για τα τοπικά θέματα εκάστης Δημοτικής Ενότητας και εκ των υπαλλή-
λων ο/η υπεύθυνος/η εκάστης Αποκεντρωμένης Δημοτικής Ενότητας, ως 
ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτι-

κής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:
• 1ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 2ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 8ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 10ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• Νηπιαγωγείο Κουλούρας και
• Νηπιαγωγείο Τεμένης,

την κα Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Δημοτική Σύμβουλο-Αντιδήμαρχο, 
η οποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και την κα 
Σοφία Βλασσοπούλου του Αριστείδη, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αιγια-
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λείας.
• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
• 8ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας,
• Δημοτικό Σχολείο Σελινούντα και
• Δημοτικό Σχολείο Τεμένης,

τον κ. Νικόλαο Καραΐσκο του Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντιδή-
μαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και 
την κα Σοφία Βλασσοπούλου του Αριστείδη, υπάλληλο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αι-
γιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Αιγείρας και
• Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας,

την κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, η οποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και 
την κα Ειρήνη Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλο της Δημοτι-
κής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• 1ο Νηπιαγωγείο Ακράτας,
• 2ο Νηπιαγωγείο Ακράτας,
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας και
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας,

την κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, η οποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και 
την κα Ανθή Παμπούκη του Νικολάου, υπάλληλο της Δημοτικής Ενότη-
τας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτι-
κής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Διακοπτού,
• Νηπιαγωγείο Ελαιώνα,
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• Νηπιαγωγείο Νικολαιίκων,
• Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού και
• Δημοτικό Σχολείο Ελίκης,

τον κ. Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου 
και τον κ. Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο του Δημητρίου, υπάλληλο της Δη-
μοτικής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτι-
κής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Καμαρών,
• Δημοτικό Σχολείο Καμαρών,
• Δημοτικό Σχολείο Σαλμενίκου,
• Νηπιαγωγείο Σελιανιτίκων και
• Δημοτικό Σχολείο Σελιανιτίκων,

τον κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου 
και την κα Ευθυμία Σπηλιωτοπούλου του Γαβριήλ, υπάλληλο της Δημο-
τικής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτι-
κής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Αβύθου,
• Νηπιαγωγείο Ροδοδάφνης,
• Δημοτικό Σχολείο Αβύθου και
• Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης,

τον κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου 
και την κα Ανδριάννα Τριαντοπούλου του Βασιλείου, υπάλληλο της Δη-
μοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-

τικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:
• 1ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 2ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 3ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 4ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου,
• 1ο Λύκειο Αιγίου,
• 2ο Λύκειο Αιγίου
• Εσπερινό Γ.Ε.Λ. Αιγίου,
• 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου,
• 2ο ΕΠΑΛ Αιγίου-Εσπερινό,
• 1ο Ε.Κ. Αιγίου (Εργαστηριακό Κέντρο),
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• Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου (Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης) και

• ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Αιγίου (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-
Λύκειο),

τον κ. Γεώργιο Ντίνο του Βασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο-Πρόεδρο Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού 
Συμβουλίου και την κα Μαρία Παπαχριστοπούλου του Κωνσταντίνου, 
υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο  Αιγείρας και
• Λύκειο Αιγείρας,

την κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, η οποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και 
την κα Ειρήνη Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλο της Δημοτι-
κής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο Ακράτας και
• Λύκειο Ακράτας,

την κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, η οποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και 
την κα Σοφία Πεσματζόγλου του Γεωργίου, υπάλληλο της Δημοτικής Ε-
νότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο Διακοπτού και
• Λύκειο Διακοπτού,

τον κ. Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου 
και την κα Ανθή Παμπούκη του Νικολάου, υπάλληλο της Δημοτικής Ε-
νότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

- Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτι-
κής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο Καμαρών και
• Λύκειο Καμαρών,

τον κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντι-
δήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου 
και την κα Ευθυμία Σπηλιωτοπούλου του Γαβριήλ, υπάλληλο της Δημο-
τικής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)την ανάγκη ορισμού δύο εκπροσώπων, ενός αιρετού και ενός υ-

παλλήλου σε κάθε ένα από τα Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας,

γ)το άρθρο 51 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δο-
μή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 
4823/2021 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, εν-
δυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

δ)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»,

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

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

ζ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας» και

η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
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νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Πανα-
γιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακό-
πουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης και 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Γκίκα, ο οποίος κατα-
ψήφισε το θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Παπα-
κωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου, 3)Γεώργιος Κουβαράς και 
4)Αγγελική Κουρή, έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους 
δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κά-
ποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρ-
τίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», επομένως με δέκα πέ-
ντε (15) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον ορισμό εκπροσώπων, ήτοι ενός αιρετού και ενός δημοτικού υ-

παλλήλου, στα επταμελή Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολού-
θως:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• 1ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 2ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 8ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 10ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
• Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγίου,
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• Νηπιαγωγείο Κουλούρας και
• Νηπιαγωγείο Τεμένης,

η κα Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Δημοτική Σύμβουλος, η οποία θα εί-
ναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Σοφία Βλασσο-
πούλου του Αριστείδη, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

2)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
• 8ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου,
• Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας,
• Δημοτικό Σχολείο Σελινούντα και
• Δημοτικό Σχολείο Τεμένης,

ο κ. Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, ο ο-
ποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Σοφία 
Βλασσοπούλου του Αριστείδη, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

3)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Αιγείρας και
• Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας,

η κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος, η ο-
ποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Ειρήνη 
Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλος της Δημοτικής Ενότη-
τας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

4)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• 1ο Νηπιαγωγείο Ακράτας,
• 2ο Νηπιαγωγείο Ακράτας,
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας και
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• 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας,
η κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος, η ο-
ποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Ανθή 
Παμπούκη του Νικολάου, υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας 
Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

5)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Διακοπτού,
• Νηπιαγωγείο Ελαιώνα,
• Νηπιαγωγείο Νικολαιίκων,
• Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού και
• Δημοτικό Σχολείο Ελίκης,

ο κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο 
οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και ο κ. Κων-
σταντίνος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, υπάλληλος της Δημοτικής Ε-
νότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

6)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Νηπιαγωγείο Καμαρών,
• Δημοτικό Σχολείο 
• Δημοτικό Σχολείο 

  
  

ο

 

κ.

 

Παναγιώτης

 

Ανδριόπουλος

 

του

 

Ιωάννη,

 

Δημοτικός

 

Σύμβουλος,
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οποίος

 

θα

 

είναι
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Αντιπρόεδρος
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Σχολικού
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και

 

η

 

κα

 

Ευ-
θυμία

 

Σπηλιωτοπούλου

 

του

 

Γαβριήλ,

 

υπάλληλος

 

της

 

Δημοτικής
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Ερινεού
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Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

7)Στις

 

Σχολικές

 

Μονάδες

 

Πρωτοβάθμιας

 

Εκπαίδευσης

 

της

 

Δημο-
τικής

 

Ενότητας

 

Συμπολιτείας

 

Δήμου

 

Αιγιαλείας,

 

ήτοι:
• Νηπιαγωγείο

 

Αβύθου,
• Νηπιαγωγείο

 

Ροδοδάφνης,

• Δημοτικό Σχολείο  και
• Δημοτικό Σχολείο 

ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος, ο 
οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Αν-
δριάννα Τριαντοπούλου του Βασιλείου, υπάλληλος της Δημοτικής Ενό-
τητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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•
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Ροδοδάφνης
Αβύθου,
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Καμαρών
Σαλμενίκου,
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1)Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-

τικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:
• 1ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 2ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 3ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• 4ο Γυμνάσιο Αιγίου,
• Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου,
• 1ο Λύκειο Αιγίου,
• 2ο Λύκειο Αιγίου
• Εσπερινό Γ.Ε.Λ. Αιγίου,
• 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου,
• 2ο ΕΠΑΛ Αιγίου-Εσπερινό,
• 1ο Ε.Κ. Αιγίου (Εργαστηριακό Κέντρο),
• Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου (Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης & Κατάρτισης) και
• ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Αιγίου (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-

Λύκειο),
ο κ. Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος 
θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Μαρία Πα-
παχριστοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αιγια-
λείας.
___________________________________________________________

2)Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο  Αιγείρας και
• Λύκειο Αιγείρας,

η κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος, η ο-
ποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Ειρήνη 
Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλος της Δημοτικής Ενότη-
τας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

3)Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο Ακράτας και
• Λύκειο Ακράτας,

η κα Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλος, η ο-
ποία θα είναι η Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Σοφία 
Πεσματζόγλου του Γεωργίου, υπάλληλος της Δημοτικής Ενότητας Α-
κράτας Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

4)Στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
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τικής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:
• Γυμνάσιο Διακοπτού και
• Λύκειο Διακοπτού,

ο κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο 
οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Ανθή 
Παμπούκη του Νικολάου, υπάλληλος της Δημοτικής Ενότητας Διακο-
πτού Δήμου Αιγιαλείας.
___________________________________________________________

5)Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημο-
τικής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:

• Γυμνάσιο Καμαρών και
• Λύκειο Καμαρών,

ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος, ο 
οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και η κα Ευ-
θυμία Σπηλιωτοπούλου του Γαβριήλ, υπάλληλος της Δημοτικής Ενό-
τητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας.

-Τα Σχολικά Συμβούλια συγκροτούνται με απόφαση του Διευθυ-
ντή ή του Προϊσταμένου της Σχολικής Μονάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 230/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: ΨΛΘΚΩ6Χ-ΗΟΩ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61d444a4d804b3fd5117ca77 στις 07/01/22 10:15
1

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 234

ΘΕΜΑ:
«Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών της Δημοτικής 

Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, 
6)Μαρία Γιδά, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Παναγιώτη Ανδριό-
πουλο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 11)Βα-
σίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακο-
πούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννα-
κόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-
ροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγε-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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λική Κουρή και 29)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα τριάντα (30) 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, σε τακτική συνε-
δρίαση μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, με-
τά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.53636/24.12.2021 και το υπ’ αριθ. 
πρωτ.51979/14.12.2021 έγγραφό του,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμ-
μα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-
σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώ-
θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 
10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 
την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
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«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διά-
στημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της παν-
δημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλ-
λογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ι-
στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, α-
φού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι εννέα (29) α-
πό τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 6)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Μπούνιας και 2)Μαρία Ιατροπούλου.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμί-
δας και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διά-
ταξης με τίτλο: «Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών της 
Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον 
λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος 
διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων, περιλαμβάνεται και η ο-
νομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η α-
ρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την 
περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06. 
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη 
στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή 
τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται νά αφορά και εις τους κατοίκους 
άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή 
μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων ζή-
τημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής διατη-
ρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας». (ΣτΕ ολ. 
1316/1979).
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Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον 
να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώ-
στε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η απο-
δοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυ-
νατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την επιτροπή που προβλέπε-
ται στο άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), η οποία 
όμως στον Δήμο μας δεν έχει συγκροτηθεί καθόσον δεν εκδηλώθηκε εν-
διαφέρον από τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας με 
αποτέλεσμα να μην συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των 
μελών της, ο οποίος μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018).

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή μετονομα-
σίας υφισταμένων, προτείνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να αφορά σε όλη την οδό και να αποφεύγεται η κατάτμησή της μέσω 
χρήσης πλέον της μίας ονομασίας, προκειμένου να μην προκαλείται σύγ-
χυση των πολιτών.

Επίσης συνιστάται για λόγους ομοιομορφίας και κυρίως χρηστικό-
τητας, η αρίθμηση των οδών να γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά α-
πό ανατολή προς δύση και από βορρά προς νότο, με τους ζυγούς αριθ-
μούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρόμου.

Εξάλλου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έγγραφό της προς το Υ-
πουργείο Εσωτερικών, εν όψει της επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτη-
ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, για τη διευκόλυνση και την πληρότη-
τα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι της Χώρας να προβούν το συ-
ντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών - πλατειών και στην αρίθ-
μηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων 
Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίους υπάρ-
χει έλλειψη (μερική ή ολική) των ανωτέρω στοιχείων».

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.6/8257/03. 
02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: 
«Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», κατόπιν ερω-
τημάτων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του, παρέχει ο-
δηγίες για την πληρέστερη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, 
όπως ισχύει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Της απόφασης 
προηγείται εισήγηση του Συμβουλίου Κοινότητας ή του Πρόεδρου Κοι-
νότητας.

Επιπλέον της εισήγησης του Συμβουλίου της Κοινότητας, όπου α-
παιτείται, συστατικό στοιχείο λήψης της τελικής απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου αποτελεί η σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία αποτε-
λείται από:
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Α) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή 
τον προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης ως Πρόεδρο,

Β) Δύο εκπρόσωπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορί-
ζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της, και

Γ) Δύο καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 
02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο 
χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με την 
έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί:
✓ στην περίπτωση της θετικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, 

είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέ-
χει από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής αι-
τιολογίας για την επιλογή, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το τρίμηνο.

✓ στην περίπτωση παροχής αρνητικής σύμφωνης γνώμης από την Ε-
πιτροπή, είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς 
την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η 
μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η αρνητι-
κή γνώμη της επιτροπής.
Εφόσον η σύμφωνη γνώμη ενσωματωθεί σε θετική ή αρνητική ε-

κτελεστή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί μη αυτοτελή, μη 
εκτελεστή πράξη.

Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους. Για παρά-
δειγμα, λόγο μετονομασίας θα μπορούσε να συνιστά η ύπαρξη οδού στον 
ίδιο Δήμο ή σε πολύ κοντινή απόσταση σε όμορο Δήμο, με το ίδιο όνομα, 
ή οδού με δυσπρόφερτο ή κατά κρίση ακατάλληλο όνομα, κ.τ.λ.

Συνεπώς, η επίκληση «εξαιρετικών λόγων» πρέπει να αιτιολογείται 
σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στο πρακτικό της απόφασης ή να προκύπτει 
από τα στοιχεία του φακέλου.

Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για αρμοδιότητα που πρέπει να εφαρ-
μόζεται με φειδώ, δεδομένων των επιπτώσεων που συνεπάγεται η αλλαγή 
ονομασίας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην προ-
σαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα μεγάλων οδών της Πρω-
τεύουσας, που παρά τις, από ετών, αποφάσεις μετονομασίας τους, εξακο-
λουθούν χάριν συνήθειας, να αναφέρονται από τους πολίτες με τις πα-
λαιές τους ονομασίες (π.χ. Πανεπιστημίου αντί Ελευθερίου Βενιζέλου, 
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Πειραιώς αντί Παναγή Τσαλδάρη, Πατησίων αντί 28ης Οκτωβρίου κ.λπ.) 
ή της πόλης του Αιγίου (π.χ. Περιμετρικής αντί Ιωάννη Βασιλειάδη).

Χρονικό διάστημα για την μετονομασία υφιστάμενης οδού, πλα-
τείας ή συνοικίας δεν υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι 
συναρτάται με τους λόγους επίκλησης της αναγκαιότητας για την με το-
νομασία.

Η μετονομασία γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται 
για την ονομασία των οδών, πλατειών ή συνοικιών.

Συστατικό στοιχείο νόμιμης υπόστασης της απόφασης ονομασίας 
ή μετονομασίας οδού, πλατείας ή συνοικίας, αποτελεί η δημοσίευσής της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 97 του Δ.Κ.Κ.

Συνεπώς, για τη νόμιμη υπόστασή της, τρεις (3) μέρες μετά τη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να δημοσιευτεί στο δημοτι-
κό κατάστημα ο αριθμός απόφασης και το περιεχόμενό της (καίτοι αρκεί 
η περίληψη, προτείνεται η ανάρτηση του πλήρους περιεχομένου της από-
φασης, δεδομένης της σπουδαιότητας που συνεπάγεται η άσκηση της αρ-
μοδιότητας) και να συνταχθεί αποδεικτικό δημοσίευσης από τον αρμόδιο 
υπάλληλο του Δήμου. Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

H ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών «τελειώ-
νεται ήδη με ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου», η οποία, ως εκ της φύσεώς της, υπόκειται στον έλεγχο νομιμότη-
τας του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Προς διευκόλυνσή σας αλλά και για την ορθή και διεξοδικότερη ε-
νημέρωσή σας, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας εφαρμοζόμενης διαδι-
κασίας:

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1ο

Απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου με την οποία δια-
πιστώνεται η ανάγκη ονο-
μασίας ή μετονομασίας ο-
δού κ.λπ.

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Η εισαγωγή του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, από τον 
Πρόεδρο αυτού, οποτε-
δήποτε και με οποιαδήποτε 
αφορμή.

2ο

Αποστολή της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου στο Συμβούλιο Κοι-
νότητας ή στον Πρόεδρο 
Κοινότητας προκειμένου 
να εισηγηθεί την ονομασία 
ή μετονομασία

Συμβούλιο 
Κοινότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο τάσ-
σει προθεσμία εντός της ο-
ποίας το Συμβούλιο Κοινό-
τητας ή ο Πρόεδρος Κοινό-
τητας παρέχει την εισήγησή 
του. Εφόσον η τασσόμενη 
προθεσμία παρέλθει άπρα-
κτη, ακολουθείται η επόμενη 
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ενέργεια.

3ο

Αποστολή της εισήγησης 
στην Επιτροπή του άρθρου 
8 του Ν.3463/2006 προκει-
μένου να γνωμοδοτήσει

Επιτροπή του 
άρθρου 8 του 
Ν.3463/2006

Προκειμένου να μην εκκρε-
μούν αιτήματα ονομασίας ή 
μετονομασίας οδών κ.λπ., 
προτείνεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα, εφόσον φυσικά 
υφίστανται σχετικά αιτήματα.

4ο

Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επί της σύμ-
φωνης γνώμης της Επιτρο-
πής

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση καλείται υ-
ποχρεωτικά, με δικαίωμα 
ψήφου, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας στην περίπτωση που 
αφορά στην ονομασία ή με-
τονομασία δρόμων κ.λπ. της 
Κοινότητας αυτής (άρθρα 81 
& 82 του Ν.3852/ 2010).
Η πρόσκληση και συμμετοχή 
στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου μέσω παρο-
χής ψήφου του Προέδρου της 
Κοινότητας πραγματο-
ποιείται ασχέτως παροχής ει-
σήγησης από το Συμβούλιο 
της Κοινότητας ή τον Πρόε-
δρο Κοινότητας.

5ο Δημοσίευση και ανάρτηση 
της απόφασης

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 

Δήμου

Η δημοσίευση και ανάρτηση 
πραγματοποιείται αμμελητί 
από τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Δήμου.
Καίτοι η απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου είναι εκτε-
λεστή από τη δημοσίευσή της, 
προτείνεται η αναστολή 
εκτέλεσής της μέχρι την ά-
πρακτη πάροδο του χρονικού 
διαστήματος των δεκαπέντε 
ημερών σύμφωνα με το άρ. 
227 του Ν.3852/2010, εντός 
του οποίου μπορεί να ασκη-
θεί διοικητική προσφυγή.

6ο 
Πραγματοποίηση της υλι-
κής ενέργειας ονομασίας ή 
μετονομασίας της οδού 
κ.λπ.

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 
Δήμου κατά 
περίπτωση

Αναγκαία καθίσταται η ενη-
μέρωση δημοτών, υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων, για την ο-
νομασία ή μετονομασία οδού 
κ.λπ., μέσω της ιστοσελίδας 
του Δήμου καθώς και κάθε 
άλλου πρόσφορου μέσου ή 
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τρόπου. Αυτονόητη είναι και 
η τοποθέτηση ή αλλαγή πινα-
κίδων πληροφορίας.

Κατόπιν αυτών και με αφορμή το από 22.12.2021 έγγραφο του 
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας, με 
την οποία ζητά να δοθεί ονομασία καθώς και αρίθμηση οδών στην Παρα-
λία της εν λόγω Κοινότητας, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπι-
στώσει την ανάγκη ονομασίας των ανωνύμων οδών και να ορίσει προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Ποροβίτσας, θα εισηγηθεί σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή 
του άρθρου 8 του Ν.3463/2006».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογε-

ρόπουλου,
β)το από 22.12.2021 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινό-

τητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας,
γ)την ανάγκη ονομασίας και αρίθμησης ανωνύμων οδών στην 

Παραλία της εν λόγω Κοινότητας,
δ)τις διατάξεις του άρθρου 8 και της περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 

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

ε)την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ονομασία ή μετονομασία οδών, 
πλατειών ή συνοικιών»,

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

ζ)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 
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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»,

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

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

ι)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Πανα-
γιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακό-
πουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης και 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπου-
λος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Διαπιστώνει την ανάγκη ονομασίας ανωνύμων οδών και αρίθμη-

σης οικιών στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου 
Αιγιαλείας, κατόπιν του από 22.12.2021 εγγράφου του Προέδρου της εν 
λόγω Κοινότητας και ορίζει ως προθεσμία το χρονικό διάστημα των εί-
κοσι (20) ημερών, εντός της οποίας ο Πρόεδρος της ανωτέρω Δημοτι-
κής Κοινότητας, θα εισηγηθεί σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή του άρ-
θρου 8 του Ν. 3463/2006.

Εφόσον η ανωτέρω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, α-
κολουθείται η επόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 234/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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