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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ:
«Εκλογής μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, 2)Δημήτριο Καλαμίδα, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Γιδά, 
7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Νικόλαο Καραΐσκο, 9)Γεώργιο Ντίνο, 
10)Μαρία Σταυροπούλου, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο Θ. Χρι-
στόπουλο, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Πα-
ναγιώτη Γιαννούλη, 19)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχρά-
μη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτα Γκρέ-
μου-Γούσα, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη Παπακων-
σταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Ευστράτιο Βαρ-
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δάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις εννέα (9) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 12:00΄ μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση, διά ζώσης, παρου-
σία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του 
Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Δη-
μοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε, κ. 
Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με αριθ.πρωτ.323/05.01.2022, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 64 & της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) & από την παρ.1 
του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) αντίστοιχα, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/ 
τ.Α/09.08.2019), σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αιγιαλείας, για την εκλογή ανάμεσα στα Μέλη του χωριστά και 
με μυστική ψηφοφορία των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και 
των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, α-
φού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα 
είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, αναθέτει τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου στον δημοτικό υπάλληλο κ. Γεώργιο Βλέμμα του Ιωάννη.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν από τα 
Μέλη του Σώματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μιχαήλ Κυριακό-
πουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου και 
4)Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κη-
ρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ανδριόπου-
λος, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην εκλογή 
των Μελών του Προεδρείου του, για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, ήτοι από τις εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως και τις 
τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 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-



ΑΔΑ: 9ΞΚΞΩ6Χ-1ΗΑ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc05ccd804b3fd51513077 στις 10/01/22 12:38
3

σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» και από την παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», το άρθρο 101 του Ν.4876/2021 (Φ.Ε.Κ.251/ 
τ.Α/23.12.2021) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες ε-
πείγουσες διατάξεις», καθώς και τις υπ’ αριθ.87/59646/20.08.2019 
(ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) και 933/96605/29.12.2021 (ΑΔΑ: 
9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβου-
λίου» Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται από τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Η πλήρωση των εν λόγω 
θέσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του συλλογι-
κού οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, προκειμένου 
αυτό να συνεδριάζει νόμιμα και να λαμβάνει αποφάσεις για τα ζητήματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα, θα προταθεί ο Πρόεδρος από την παράταξη του εκλε-
γέντος Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 
πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε Δήμαρχο και ο Γραμμα-
τέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 71 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018). Επιση-
μαίνεται δε, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι Αντιδήμαρχοι δεν 
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018.

Στη συνέχεια καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους που ανήκουν 
στην παράταξη του κ. Δημάρχου να αποσυρθούν προς το δεξιό μέρος της 
αίθουσας προκειμένου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυ-
τών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συ-
γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παρά-
ταξης, ήτοι έξι (6) ψήφους. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παρά-
ταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ 
των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγε-
ται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον 
Προεδρεύοντα Σύμβουλο.

Κατόπιν, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους που ανήκουν στην 
παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδει-
ξε Δήμαρχο, να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας προ-



ΑΔΑ: 9ΞΚΞΩ6Χ-1ΗΑ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc05ccd804b3fd51513077 στις 10/01/22 12:38
4

κειμένου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτει-
νόμενο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αι-
γιαλείας, με την ίδια διαδικασία. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέ-
γεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της παράταξης, ήτοι έξι (6) ψήφους.

Εν συνεχεία καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους από την τρίτη σε 
εκλογική δύναμη παράταξη να αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας 
προκειμένου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προ-
τεινόμενο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Αι-
γιαλείας, επίσης με την ίδια διαδικασία. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό 
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών της παράταξης, ήτοι τρεις (3) ψήφους.

Εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την οικεία παρά-
ταξη για οποιαδήποτε από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του Προεδρείου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, τότε 
καλείται το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει 
με μυστική ψηφοφορία ένα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων ό-
σων δεν εντάσσονται σε κάποια παράταξη είτε γιατί ανεξαρτητοποιήθη-
καν είτε γιατί διαγράφησαν από αυτήν, ως προτεινόμενο για το αξίωμα 
για το οποίο δεν τέθηκε υποψηφιότητα.

Υποψήφιος στην περίπτωση αυτή, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν κα-
νείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη 
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων Δημοτικών Συμβού-
λων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχε-
τική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Προεδρεύοντα Δη-
μοτικό Σύμβουλο.

Σημειώνεται ότι:
• υποψήφιοι για τα υπό κάλυψη αξιώματα μπορεί να αναδειχθούν 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν από τη συνεδρίαση 
αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη σχετική βού-
λησή τους με έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

• σε περίπτωση που κατά το πρώτο στάδιο υποβληθεί μία μόνο υ-
ποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα του Προεδρείου, η υποψηφιό-
τητα αυτή προάγεται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας χωρίς να προη-
γείται ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία.

• οι ενδοπαραταξιακές ψηφοφορίες για την εκλογή των προτεινό-
μενων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνουν 
χώρα υποχρεωτικά, δίχως να είναι επιτρεπτή η εξωτερίκευση προειλημ-
μένων αποφάσεων από τα μέλη των παρατάξεων.
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Στη συνέχεια και επειδή υποβλήθηκε μία μόνο υποψηφιότητα για 
κάθε ένα από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας, οι υποψηφιότητες αυτές προάγονται στην επόμενη φάση της 
διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. Συνεπώς ο Προε-
δρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων 
που εκλέχθηκαν, οι οποίοι είναι οι:

Υποψήφια Πρόεδρος η κα Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος.
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας του 

Νικολάου.
Υποψήφια Γραμματέας η κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βα-

σιλείου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, καλεί το σύ-

νολο των Δημοτικών Συμβούλων να επικυρώσουν την εκλογή των υπο-
ψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση και 
παράλληλα να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις από αυτές που 
έχουν προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, τηρουμέ-
νων των προϋποθέσεων αναφορικά με την παράταξη από την οποία θα 
πρέπει να προέρχεται ο υποψήφιος ανάλογα με τη θέση που διεκδικεί.

Η επικύρωση της εκλογής των προτεινόμενων υποψηφίων για τα 
αξιώματα που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, λαμβάνει χώρα ακό-
μα και αν οι ψήφοι που λάβουν είναι λιγότερες από τα λευκά ψηφοδέλ-
τια.

Ακολούθως, μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και δε-
δομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία διαφορετική πρόταση από τα Μέλη 
των παρατάξεων για κάποιο από τα αξιώματα, ο Προεδρεύων Δημοτικός 
Σύμβουλος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να προβούν σε μυστική 
ψηφοφορία για την εκλογή των προτεινόμενων υποψηφίων για κάθε α-
ξίωμα ξεχωριστά.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, ο 
Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος προχώρησε στην καταμέτρηση των 
φακέλων, οι οποίοι βρέθηκαν είκοσι εννέα (29), για εκάστη ψηφοφορία, 
όσοι δηλαδή και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και προχώρησε στην 
αποσφράγιση αυτών, όπου καταμετρήθηκαν οι παρακάτω ψήφοι:

Η κα Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, υποψήφια για το αξίωμα του 
Προέδρου, έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους, ενώ βρέθηκαν και δέκα τρία 
(13) λευκά ψηφοδέλτια.

Ο κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας του Νικολάου, υποψήφιος για το 
αξίωμα του Αντιπροέδρου, έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους, ενώ βρέθη-
καν και δέκα (10) λευκά ψηφοδέλτια.

Η κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, υποψήφια για το 
αξίωμα του Γραμματέα, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) ψήφους, ενώ βρέθη-
καν και πέντε (5) λευκά ψηφοδέλτια.

Κατόπιν διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Δημοτικό Σύμβου-
λο ότι,
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ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ

Για τη δεύτερη θητεία, ήτοι από τις εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως 
και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023,

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας η κα Μαρία Γι-
δά του Σπυρίδωνος,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας ο κ. Πανα-
γιώτης Τσερεντζούλιας του Νικολάου και

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας η κα Πανα-
γιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου.

Το πρακτικό αυτό πήρε αριθμό 1/2022.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος Τα Μέλη



ΑΔΑ: ΨΣΘΠΩ6Χ-ΛΑΑ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc1bf7d804b3fd51577c54 στις 10/01/22 14:49
1

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ:
«Εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, 2)Δημήτριο Καλαμίδα, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Γιδά, 
7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Νικόλαο Καραΐσκο, 9)Γεώργιο Ντίνο, 
10)Μαρία Σταυροπούλου, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο Θ. Χρι-
στόπουλο, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Πα-
ναγιώτη Γιαννούλη, 19)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχρά-
μη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτα Γκρέ-
μου-Γούσα, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη Παπακων-
σταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις εννέα (9) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Κυριακή και ώρα 12:00΄ μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση, διά ζώσης, παρου-
σία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του 
Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Δη-
μοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε, κ. 
Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με αριθ.πρωτ.323/05.01.2022, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 64 & της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) & από την παρ.1 
του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) αντίστοιχα, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/ 
τ.Α/09.08.2019), σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αιγιαλείας, για την εκλογή ανάμεσα στα Μέλη του χωριστά και 
με μυστική ψηφοφορία των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και 
των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, α-
φού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα 
είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, αναθέτει τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου στον δημοτικό υπάλληλο κ. Γεώργιο Βλέμμα του Ιωάννη.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν από τα 
Μέλη του Σώματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μιχαήλ Κυριακό-
πουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου και 
4)Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.

Μετά την εκλογή των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος κα Μαρία Γιδά, καλεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
και αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγια-
λείας, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 
τις εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 
2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις υπ’ αριθ.90/59849/21. 
08.2019  (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) και 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας αποτελείται από 
τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, από 
δύο (2) ακόμη Αντιδημάρχους ως Μέλη, οριζόμενα επίσης από τον κ. 
Δήμαρχο και από έξι (6) Μέλη, δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη. Τα μη οριζόμενα 
μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των ο-
ποίων τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την πα-
ράταξη με την οποία εξελέγη ο κ. Δήμαρχος, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, α-
νά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπλη-
ρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην Οικονομική 
Επιτροπή διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Συνεπώς, το ε-
κλογικό μέτρο που προκύπτει για την εκλογή των Μελών της Οικονομι-
κής Επιτροπής είναι 33 (Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου) : 6 (εκλεγόμενα 
Μέλη) = 5,50 (εκλογικό μέτρο). Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των 
Δημοτικών Συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε 
παράταξη εκλέγει στην Επιτροπή αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος 
της διαίρεσης.

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, 
είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, 
αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του 
αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Ε-
πιτροπές. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
θέσει υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης 
της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται «μεμονωμέ-
νος Σύμβουλος» μέλος της Επιτροπής.

Επομένως, βάσει των προαναφερθέντων ο αριθμός των Μελών που 
εκλέγει η κάθε παράταξη έχει ως εξής:

• Η παράταξη του κ. Δημάρχου δύο (2) Μέλη υποχρεωτικά.
• Η παράταξη του κ. Γούτου επίσης δύο (2) Μέλη, όπως προκύπτει 

από τη διαίρεση των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής του με 
το εκλογικό μέτρο (11 : 5,50 = 2).

• Η παράταξη της κας Ψυχράμη κανένα Μέλος (5 : 5,50 = 0,91).
• Η παράταξη του κ. Παπακωνσταντινόπουλου κανένα Μέλος (3 : 

5,50 = 0,55).
• Η παράταξη του κ. Τριανταφυλλόπουλου, κανένα Μέλος (1: 5,50 = 

0,18).
• Η παράταξη της κας Κουρή, κανένα Μέλος (1 : 5,50 = 0,18).
• Η παράταξη των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωρ-

γίου Γκίκα και Ευστράτιου Βαρδάκη, κανένα Μέλος (2: 5,50 = 
0,36).
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Δεδομένου όμως ότι το άθροισμα των μελών που θα εκλεγούν, ή-
τοι τέσσερα (4), υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των Μελών που 
εκλέγονται στην Επιτροπή, έξι (6), οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μία, ακό-
μα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα προαναφερθέντα, ένα μέλος 
με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης 
των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου 
προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις 
δημοτικές εκλογές. Προκύπτει συνεπώς ότι το μεγαλύτερο υπόλοιπο της 
διαίρεσης έχουν κατά σειρά, οι παρατάξεις της κας Ψυχράμη (0,91) και 
του κ. Παπακωνσταντινόπουλου (0,55), οι οποίες και εκλέγουν αντί-
στοιχα, το πέμπτο (5ο) και το έκτο (6ο) Μέλος της Οικονομικής Επιτρο-
πής.

Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής επισημαί-
νονται τα ακόλουθα:

Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος ή 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ε-
κλεγμένο μέλος αυτής. Αντιστρόφως, o Αντιδήμαρχος που δεν έχει ορι-
στεί ως Πρόεδρος ή ορισμένο μέλος της Επιτροπής μπορεί να εκλεγεί ως 
μέλος της.

Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος ή 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να είναι ταυτόχρονα εκλεγμένο 
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται ως μέλη των Επιτροπών από 
τον Δήμαρχο, δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά από την παράταξη 
του Δημάρχου, αλλά μπορεί να είναι και από άλλες παρατάξεις, κατ’ ε-
φαρμογή της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 
08.2010).

Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο αυτές 
Επιτροπές.

Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ορι-
ζόμενα μέλη ή Πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.

Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών πα-
ρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδι-
καίως από μέλη της Επιτροπής για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θη-
τείας των μελών και αντικαθίστανται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ-
θρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.08.2010).

Ο εκλεγμένος ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, στην περίπτω-
ση που επανενταχθεί στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε 
ή διαγράφηκε, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος της Οικονο-
μικής Επιτροπής.
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Σημειώνεται ότι Δημοτικός Σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε 
από την παράταξή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της Επιτρο-
πής και εξέπεσε από μέλος της, μπορεί, κατά τη δεύτερη θητεία, να ορι-
στεί με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου μέλος αυτής.

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, 
είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, 
αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του 
αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στην Ε-
πιτροπή.

Στην περίπτωση που ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θέσουν υ-
ποψηφιότητα για την κατάληψη, τυχόν, δικαιούμενων θέσεων της λογιζό-
μενης ως ενιαία παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή, θεωρού-
νται «μεμονωμένοι Σύμβουλοι» μέλη της Επιτροπής.

Η ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου μπορεί να λάβει χώρα 
πριν την εκλογή των μελών της Επιτροπής, ενώπιον του νέου συγκροτη-
μένου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογι-
σμού των εδρών που δικαιούνται στην Επιτροπή βάσει του εκλογικού μέ-
τρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: α)κατά τον χρόνο διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και β)κατά τον χρό-
νο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας της Επιτροπής για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτι-
κών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.

Στην εκλογική δύναμη κάθε παράταξης υπολογίζονται και τα μέλη 
της που τελούν σε αργία, κατά τη στιγμή της εκλογικής διαδικασίας.

Κάθε δημοτική παράταξη, με ένα ή περισσότερα μέλη, η οποία βά-
σει της ανωτέρω διαδικασίας δικαιούται έδρα (εκλέγει μέλος) στην Επι-
τροπή, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους Δημοτικούς 
Συμβούλους που ανήκουν στη δύναμή της.

Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων Δη-
μοτικών Συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στην 
Επιτροπή. Συνεπώς, οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων 
μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό 
αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέθεσε στις 
παρατάξεις επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους, κα-
θώς και για την αναπαραγωγή τους, με τη συμβολή των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας. Τα ψηφοδέλτια της κάθε παράταξης, με αντίστοιχα 
λευκά ψηφοδέλτια, παραδόθηκαν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό, ίσο με τον αριθμό των με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ήτοι τριάντα τρία (33).

Μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων από τις παρατάξεις, με τους 
υποψήφιους για την Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικούς Συμβούλους που 
ανήκουν στη δύναμή τους, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αι-
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γιαλείας, καλεί όλους τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους 
να παραλάβουν από το Προεδρείο τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, μαζί 
με τα λευκά ψηφοδέλτια και να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της 
παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, στους ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους (παραβάν).

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, έθεσαν υποψηφιότητα για ε-
κλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, τέσσερις 
(4) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
3)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
4)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου.
Από την παράταξη του συνδυασμού του κ. Χρήστου Γούτου, έθε-

σαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δή-
μου Αιγιαλείας, τέσσερις (4) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι 
κ.κ.:

1)Χρήστος Γούτος του Σωτηρίου.
2)Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου.
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη.
4)Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους.
Από την παράταξη του συνδυασμού της κας Βασιλικής Ψυχράμη, 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου.
2)Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη.
Από την παράταξη του συνδυασμού του κ. Παναγιώτη Παπακων-

σταντινόπουλου, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.
2)Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, το 

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας προχώρησε στην κα-
ταμέτρηση των φακέλων, οι οποίοι βρέθηκαν είκοσι εννέα (29), όσοι δη-
λαδή και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και προχώρησε στην απο-
σφράγιση αυτών, όπου καταμετρήθηκαν οι παρακάτω σταυροί προτίμη-
σης:

Από την παράταξη του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλο-
γερόπουλου:

ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου, έλαβε 
δέκα (10) ψήφους,
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η υποψήφια κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, έλαβε 
δέκα (10) ψήφους, 

ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, έλαβε 
τρεις (3) ψήφους και

ο υποψήφιος κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, έλαβε 
τρεις (3) ψήφους.

Στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμ-
βούλων που ισοψήφησαν.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει 
του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που 
διενεργήθηκε, οι κ.κ.:

1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθ-

μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολού-
θως:

1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
2)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου.
Από την παράταξη του κ. Χρήστου Γούτου:
ο υποψήφιος κ. Χρήστος Γούτος του Σωτηρίου, έλαβε εννέα (9) 

ψήφους,
ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου, έλαβε τρεις (3) ψή-

φους,
ο υποψήφιος κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη, έλαβε 

εννέα (9) ψήφους και
ο υποψήφιος κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους, έλαβε 

τρεις (3) ψήφους.
Στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμ-

βούλων που ισοψήφησαν.
Συνεπώς, τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει του αριθ-
μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι κ.κ.:

1)Χρήστος Γούτος του Σωτηρίου.
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη.
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Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθ-
μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολού-
θως:

1)Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου.
2)Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους.
Από την παράταξη της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου:
η υποψήφια κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου, 

έλαβε τέσσερις (4) ψήφους και
ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη, έλαβε δύο (2) 

ψήφους.
Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε, η κα:

• Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου.
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο επόμενος ένας (1) υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, ήτοι ο κ.:

• Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη.
Από την παράταξη του κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου:
η υποψήφια κα Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, έλαβε δύο 

(2) ψήφους και
ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη, έλαβε τρεις 

(3) ψήφους.
Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε, ο κ:

• Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο επόμενος ένας (1) υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, ως ακολούθως:

• Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.
Βρέθηκαν δε, τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια.
Συνοψίζοντας, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει στο Δημοτικό Συμβού-

λιο Αιγιαλείας ότι,

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ

Για τη δεύτερη θητεία, ήτοι από τις εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως 
και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023, τα Τακτικά και Αναπληρωμα-
τικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία έ-
χουν ως ακολούθως:

Α)Τακτικά Μέλη:
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
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2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
3)Χρήστος Γούτος του Σωτηρίου.
4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη.
5)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου.
6)Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.

Β)Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
2)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου.
3)Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου.
4)Βασίλειος Χριστόπουλος του Θεοφάνους.
5)Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη.
6)Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθμό 2/2022.
Η Πρόεδρος Τα Μέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ:
«Εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, 2)Δημήτριο Καλαμίδα, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Γιδά, 
7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 8)Νικόλαο Καραΐσκο, 9)Γεώργιο Ντίνο, 
10)Μαρία Σταυροπούλου, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Πε-
ρικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο Θ. Χρι-
στόπουλο, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Πα-
ναγιώτη Γιαννούλη, 19)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχρά-
μη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτα Γκρέ-
μου-Γούσα, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη Παπακων-
σταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Ευστράτιο Βαρ-
δάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις εννέα (9) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Κυριακή και ώρα 12:00΄ μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση, διά ζώσης, παρου-
σία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του 
Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Δη-
μοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε, κ. 
Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με αριθ.πρωτ.323/05.01.2022, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 64 & της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) & από την παρ.1 
του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) αντίστοιχα, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/ 
τ.Α/09.08.2019), σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αιγιαλείας, για την εκλογή ανάμεσα στα Μέλη του χωριστά και 
με μυστική ψηφοφορία των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και 
των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, α-
φού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα 
είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας, αναθέτει τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου στον δημοτικό υπάλληλο κ. Γεώργιο Βλέμμα του Ιωάννη.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν από τα 
Μέλη του Σώματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μιχαήλ Κυριακό-
πουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου και 
4)Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.

Μετά την εκλογή των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος κα Μαρία Γιδά, καλεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπλη-
ρωματικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης Δήμου Αιγιαλείας, 
για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από τις 
εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 
2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις υπ’ αριθ.90/59849/21. 
08.2019  (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) και 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών 
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της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελείται α-
πό τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, 
από δύο (2) ακόμη Αντιδημάρχους ως Μέλη, οριζόμενα επίσης από τον 
κ. Δήμαρχο και από έξι (6) Μέλη, δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη. Τα μη οριζόμενα 
μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των ο-
ποίων τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την πα-
ράταξη με την οποία εξελέγη ο κ. Δήμαρχος, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, α-
νά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπλη-
ρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός 
αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Συ-
νεπώς, το εκλογικό μέτρο που προκύπτει για την εκλογή των Μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι 33 (Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου) : 6 
(εκλεγόμενα Μέλη) = 5,50 (εκλογικό μέτρο). Στη συνέχεια διαιρείται ο 
αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέ-
τρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στην Επιτροπή αριθμό μελών ίσο με το 
ακέραιο μέρος της διαίρεσης.

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, 
είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, 
αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του 
αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Ε-
πιτροπές. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
θέσει υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης 
της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται «μεμονωμέ-
νος Σύμβουλος» μέλος της Επιτροπής.

Επομένως, βάσει των προαναφερθέντων ο αριθμός των Μελών που 
εκλέγει η κάθε παράταξη έχει ως εξής:

• Η παράταξη του κ. Δημάρχου δύο (2) Μέλη υποχρεωτικά.
• Η παράταξη του κ. Γούτου επίσης δύο (2) Μέλη, όπως προκύπτει 

από τη διαίρεση των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής του με 
το εκλογικό μέτρο (11 : 5,50 = 2).

• Η παράταξη της κας Ψυχράμη κανένα Μέλος (5 : 5,50 = 0,91).
• Η παράταξη του κ. Παπακωνσταντινόπουλου κανένα Μέλος (3 : 

5,50 = 0,55).
• Η παράταξη του κ. Τριανταφυλλόπουλου, κανένα Μέλος (1: 5,50 = 

0,18).
• Η παράταξη της κας Κουρή, κανένα Μέλος (1 : 5,50 = 0,18).
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• Η παράταξη των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωρ-
γίου Γκίκα και Ευστράτιου Βαρδάκη, κανένα Μέλος (2: 5,50 = 
0,36).
Δεδομένου όμως ότι το άθροισμα των μελών που θα εκλεγούν, ή-

τοι τέσσερα (4), υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των Μελών που 
εκλέγονται στην Επιτροπή, έξι (6), οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μία, ακό-
μα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα προαναφερθέντα, ένα μέλος 
με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης 
των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου 
προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις 
δημοτικές εκλογές. Προκύπτει συνεπώς ότι το μεγαλύτερο υπόλοιπο της 
διαίρεσης έχουν κατά σειρά, οι παρατάξεις της κας Ψυχράμη (0,91) και 
του κ. Παπακωνσταντινόπουλου (0,55), οι οποίες και εκλέγουν αντί-
στοιχα, το πέμπτο (5ο) και το έκτο (6ο) Μέλος της Οικονομικής Επιτρο-
πής.

Σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος ή 
μέλος της Επιτροπής Ποιότητάς Ζωής, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
και εκλεγμένο μέλος αυτής. Αντιστρόφως, o Αντιδήμαρχος που δεν έχει 
οριστεί ως Πρόεδρος ή ορισμένο μέλος της Επιτροπής μπορεί να εκλεγεί 
ως μέλος της.

Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος ή 
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι ταυτόχρονα εκλεγ-
μένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται ως μέλη των Επιτροπών από 
τον Δήμαρχο, δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά από την παράταξη 
του Δημάρχου, αλλά μπορεί να είναι και από άλλες παρατάξεις, κατ’ ε-
φαρμογή της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 
08.2010).

Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο αυτές 
Επιτροπές.

Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ορι-
ζόμενα μέλη ή Πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.

Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτι-
κών παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυ-
τοδικαίως από μέλη της Επιτροπής για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας 
θητείας των μελών και αντικαθίστανται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.08.2010).

Ο εκλεγμένος ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, στην περίπτω-
ση που επανενταχθεί στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε 
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ή διαγράφηκε, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.

Σημειώνεται ότι Δημοτικός Σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε 
από την παράταξή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της Επιτρο-
πής και εξέπεσε από μέλος της, μπορεί, κατά τη δεύτερη θητεία, να ορι-
στεί με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου μέλος αυτής.

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, 
είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, 
αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του 
αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στην Ε-
πιτροπή.

Στην περίπτωση που ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θέσουν υ-
ποψηφιότητα για την κατάληψη, τυχόν, δικαιούμενων θέσεων της λογιζό-
μενης ως ενιαία παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή, θεωρού-
νται «μεμονωμένοι Σύμβουλοι» μέλη της Επιτροπής.

Η ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου μπορεί να λάβει χώρα 
πριν την εκλογή των μελών της Επιτροπής, ενώπιον του νέου συγκροτη-
μένου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογι-
σμού των εδρών που δικαιούνται στην Επιτροπή βάσει του εκλογικού μέ-
τρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: α)κατά τον χρόνο διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και β)κατά τον χρό-
νο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας της Επιτροπής για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτι-
κών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.

Στην εκλογική δύναμη κάθε παράταξης υπολογίζονται και τα μέλη 
της που τελούν σε αργία, κατά τη στιγμή της εκλογικής διαδικασίας.

Κάθε δημοτική παράταξη, με ένα ή περισσότερα μέλη, η οποία βά-
σει της ανωτέρω διαδικασίας δικαιούται έδρα (εκλέγει μέλος) στην Επι-
τροπή, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους Δημοτικούς 
Συμβούλους που ανήκουν στη δύναμή της.

Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων Δη-
μοτικών Συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στην 
Επιτροπή. Συνεπώς, οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων 
μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό 
αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέθεσε στις 
παρατάξεις επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους, κα-
θώς και για την αναπαραγωγή τους, με τη συμβολή των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας. Τα ψηφοδέλτια της κάθε παράταξης, με αντίστοιχα 
λευκά ψηφοδέλτια, παραδόθηκαν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό, ίσο με τον αριθμό των με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ήτοι τριάντα τρία (33).
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Μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων από τις παρατάξεις, με τους 
υποψήφιους για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικούς Συμβούλους 
που ανήκουν στη δύναμή τους, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας, καλεί όλους τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβού-
λους να παραλάβουν από το Προεδρείο τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, 
μαζί με τα λευκά ψηφοδέλτια και να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο 
της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους (παραβάν).

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, έθεσαν υποψηφιότητα για ε-
κλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, τέσ-
σερις (4) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
3)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου.
4)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
Από την παράταξη του συνδυασμού του κ. Χρήστου Γούτου, έθε-

σαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Αιγιαλείας, τέσσερις (4) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι 
κ.κ.:

1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου.
2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου.
3)Βασίλειος Τομαράς του Παναγιώτη.
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου.
Από την παράταξη του συνδυασμού της κας Βασιλικής Ψυχράμη, 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Γεωργίου.
2)Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Αλεξίου.
Από την παράταξη του συνδυασμού του κ. Παναγιώτη Παπακων-

σταντινόπουλου, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικο-
νομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ήτοι οι κ.κ.:

1)Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.
2)Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, το 

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας προχώρησε στην κα-
ταμέτρηση των φακέλων, οι οποίοι βρέθηκαν είκοσι εννέα (29), όσοι δη-
λαδή και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και προχώρησε στην απο-
σφράγιση αυτών, όπου καταμετρήθηκαν οι παρακάτω σταυροί προτίμη-
σης:
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Από την παράταξη του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλο-
γερόπουλου:

ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου, έλαβε 
πέντε (5) ψήφους,

η υποψήφια κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, έλαβε 
πέντε (5) ψήφους,

ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, έλαβε έξι (6) ψή-
φους και

ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, έλαβε 
επτά (7) ψήφους.

Στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμ-
βούλων που ισοψήφησαν.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει 
του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι κ.κ.:

1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
2)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου.
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθ-

μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολού-
θως:

1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
Από την παράταξη του κ. Χρήστου Γούτου:
ο υποψήφιος κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, έλαβε 

τρεις (3) ψήφους,
ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, έ-

λαβε τρεις (3) ψήφους,
ο υποψήφιος κ. Βασίλειος Τομαράς του Παναγιώτη, έλαβε εννέα 

(9) ψήφους και
ο υποψήφιος κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου, έλα-

βε τρεις (9) ψήφους.
Στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμ-

βούλων που ισοψήφησαν.
Συνεπώς, τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει του αριθ-
μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι κ.κ.:



ΑΔΑ: 6ΤΑΜΩ6Χ-ΖΩ3

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dc1c64d804b3fd51579da4 στις 10/01/22 14:54
8

1)Βασίλειος Τομαράς του Παναγιώτη.
2)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου.
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθ-

μού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθη-
κε, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολού-
θως:

1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου.
2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου.
Από την παράταξη της κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου:
ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, έ-

λαβε μία (1) ψήφο και
ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Αλεξίου, έλαβε 

τέσσερις (4) ψήφους.
Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε, ο κ.:

• Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Αλεξίου.
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο επόμενος ένας (1) υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, ήτοι ο κ.:

• Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Γεωργίου.
Από την παράταξη του κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου:
η υποψήφια κα Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, έλαβε 

τρεις (3) ψήφους και
ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη, έλαβε δύο (2) 

ψήφους.
Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αι-

γιαλείας, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε, η κα:

• Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο επόμενος ένας (1) υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, ως ακολούθως:

• Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.
Βρέθηκαν δε, ένα (1) λευκό και δύο (2) άκυρα ψηφοδέλτια.
Συνοψίζοντας, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει στο Δημοτικό Συμβού-

λιο Αιγιαλείας ότι,

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ

Για τη δεύτερη θητεία, ήτοι από τις επτά (7) Νοεμβρίου 2021 έως 
και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023, τα Τακτικά και Αναπληρωμα-
τικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία 
έχουν ως ακολούθως:
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Α)Τακτικά Μέλη:
1)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα.
2)Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου.
3)Βασίλειος Τομαράς του Παναγιώτη.
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος του Δημητρίου.
5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Αλεξίου.
6)Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου.

Β)Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα.
2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Νικολάου.
3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου.
4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου.
5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Γεωργίου.
6)Γεώργιος Κουβαράς του Παναγιώτη.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθμό 3/2021.
Η Πρόεδρος Τα Μέλη
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