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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 56

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού 

έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευ-στράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 
13)Δημήτριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασί-λειο 
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Θ. Χριστόπουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 
21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 23)Αθανά-
σιο Χρυσανθόπουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 25)Πανα-
γιώτη Μαρινόπουλο, 26)Παναγιώτη Μάρκου, 27)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία 
Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 32)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις  επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 20:00΄ σε ειδική διά ζώσης, με συμμετοχή του 
Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού 
Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά, με 
αριθ.πρωτ.10958/ 01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) και συμπληρώθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) 
«Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την 
υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
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του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
αριθ.163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων», καθώς και την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών α-
ποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έ-
τους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.79/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού 
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν 
της γνώμης του παρατηρητηρίου και των αναγκαίων προσαρμογών των 
εγγραφών, καθώς και την υποβολή αυτού και της στοχοθεσίας οικονομι-
κών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α.), στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψή-
φιση.

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.11270/05.04.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτι-
κή Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπου-
λος.

3)Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την οποία η εναλλακτική 
πρόταση δεν στερείται νομιμότητας.

4)Την υπ’ αριθ.πρωτ.11513/06.04.2022 κοινή εναλλακτική πρότα-
ση, που κατέθεσαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιά-
λεια Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», κ.κ. Χρήστος Γούτος και Βασιλι-
κή Ψυχράμη-Σταυροπούλου αντίστοιχα.
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5)Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την οποία η εναλλακτική 
πρόταση δεν στερείται νομιμότητας.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να συναινέσουν στην 
εναλλακτική πρόταση του κ. Παπακωνσταντινόπουλου, προκειμένου να 
δοθεί το πολιτικό στίγμα της συναίνεσης με βάση το κύριο 
χαρακτηριστικό της πρόνοιας που έχει η συγκεκριμένη πρόταση.

Κατόπιν, ξεκίνησε αναλυτική συζήτηση επί του προϋπολογισμού, 
η οποία διεξήχθη μέχρι τεταρτοψήφιου Κωδικού Αριθμού εσόδων και 
δαπανών και αναπτύξεων αυτού, επί της εισήγησης της Οικονομικής Επι-
τροπής Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επί των δύο εναλλακτικών προτάσεων 
ανά κωδικό αριθμό, οι οποίες συζητήθηκαν διακριτά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19. 07.2018) και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α-
ποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.544/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Αιγιαλείας, περί διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022-
Προσαρμογές σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.11270/05.04.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη Παπακωνστα-
ντινόπουλο, η οποία συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.11513/06.04.2022 κοινή εναλλακτική πρότα-
ση, που κατατέθηκε από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
«Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», κ.κ. Χρήστο Γούτο και 
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου αντίστοιχα, η οποία συνοδεύεται από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας,

δ)τα όσα εξέθεσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Μαρία Σταυροπού-
λου,

ε)την πρόταση του Δημάρχου Αιγιαλείας και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και τις 
τοποθετήσεις των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων και των λοιπών 
Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και τις διευκρινίσεις που έδωσε στο Σώμα 
ο Διευθυντής των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας,

στ)την υπ’ αριθ.16/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας περί αξιολόγησης των προτάσεων των Υπηρεσιών του 
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Δήμου Αιγιαλείας για την κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2022 και υποβολής σχετικής εισήγησης επί του προσχε-
δίου του δημοτικού προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Αιγιαλείας,

ζ)την υπ’ αριθ.79/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας περί κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού του 
Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022,

η)την υπ’ αριθ.πρωτ.2394/30.12.2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αιγιαλείας,

θ)τον Πίνακα Στοχοθεσίας 5.Α,
ι)την κατάσταση βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων Εσόδων ανά κατη-

γορία και ανάλυση κατ’ άρθρο,
ια)τον αριθμητικό πίνακα μόνιμου τακτικού προσωπικού του Δή-

μου Αιγιαλείας,
ιβ)τον αριθμητικό πίνακα εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβα-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
ιγ)τον πίνακα που φανερώνει τα δάνεια που έχει λάβει ο Δήμος Αι-

γιαλείας και τα οποία θα παρακρατηθούν κατά το έτος 2021,
ιδ)την υπ’ αριθ.214/2021 (ΑΔΑ: 6Μ78Ω6Χ-ΒΦ2) απόφασή του, 

περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 
2022,

ιε)την υπ’ αριθ.πρωτ.232553/2021/04.02.2022 (ΑΔΑ: 
ΨΔΩΨΟΡ1Φ-ΨΘΡ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η 
νομιμότητα και βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγιαλείας,

ιστ)τις υπ’ αριθ.198/2021 (ΑΔΑ: 653ΜΩ6Χ-ΔΛΖ), 200/2021 
(ΑΔΑ: Ρ99ΣΩ6Χ-Γ3Κ), 201/2021 (ΑΔΑ: 9Τ5ΚΩ6Χ-ΔΤΑ), 202/2021 
(ΑΔΑ: 674ΡΩ6Χ-Μ51), 203/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΥΩ6Χ-8ΗΚ), 204/2021 
(ΑΔΑ: ΩΙΒ0Ω6Χ-Ψ6Α), 205/2021 (ΑΔΑ: 68Σ1Ω6Χ-ΧΓ2), 207/2021 
(ΑΔΑ: 6Ο1ΥΩ6Χ-Ι01), 208/2021 (ΨΔΖΘΩ6Χ-7ΟΛ), 209/2021 (ΑΔΑ: 
6Η6ΜΩ6Χ-ΤΡΖ) και 52/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΚ3Ω6Χ-ΓΚ2) αποφάσεις του, 
με τις οποίες καθορίστηκαν τα τέλη και τα δικαιώματα εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022,

ιζ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.229593/21.12.2021 (ΑΔΑ: 67ΨΡΟΡ1Φ-8Ι0), 
229596/2021/19.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΦΧΟΡ1Φ-ΖΣ4), 228381/21.12.2021 
(ΑΔΑ: ΩΣΒ1ΟΡ1Φ-ΛΣΧ), 228414/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΓ9ΟΡ1Φ-
35Χ), 228407/04.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΞΘΤΟΡ1Φ-ΘΟ2), 229546/04.01.2022 
(ΑΔΑ: 6ΤΒ9ΟΡ1Φ-Λ2Φ), 229549/2021/24.02.2022, 229555/04.01.2022 
(ΑΔΑ: 6Χ37ΟΡ1Φ-ΝΧΞ), 228394/04.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΒΝΡΟΡ1Φ-
Φ2Η), 229559/04.01.2022 (ΑΔΑ: 64ΒΔΟΡ1Φ-Δ9Χ) και 42192/22.03. 
2022 (ΑΔΑ: 6Γ0ΜΟΡ1Φ-Θ18) όμοιες του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τις οποίες 
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ελέγχθηκε η νομιμότητα των ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας,

ιη)την υπ’ αριθ.506/2021 (ΑΔΑ: 68Ξ3Ω6Χ-ΚΣΡ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί καθορισμού των 
δικαιωμάτων χρήσης υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά όρια του 
Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022,

ιθ)την υπ’ αριθ.πρωτ.6802/27.01.2022 (ΑΔΑ: 9006ΟΡ1Φ-ΟΩΜ) 
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα και 
βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,

κ)το υπ’ αριθ.πρωτ.295/26.01.2021 έγγραφο της Κτηματικής Υ-
πηρεσίας Αχαΐας, με το οποίο καθορίστηκε η τιμή ανταλλάγματος παρα-
χώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Αιγιαλείας για τα έτη 
2021-2022,

κα)το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί Δημοτική Επιτροπή Δια-
βούλευσης στον Δήμο Αιγιαλείας, καθόσον δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
από τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας με αποτέλε-
σμα να μην έχει 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),

κβ)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.55040/21.07.2021  (ΑΔΑ: 
Ψ2Ψ946ΜΤΛ6-ΣΛΜ) απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών 
(Φ.Ε.Κ.3291/τ.Β/26.09.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.)»,

κγ)την υπ’ αριθ.πρωτ.2/87910/ΔΡΓΚ/07.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΠΓΗ-
ΨΜ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάρτιση προϋπολογι-
σμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022»,

κδ)την υπ’ αριθ.πρωτ.2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΣΞΗ-Η07) όμοια, «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022»,

κε)την υπ’ αριθ.πρωτ.80438/03.11.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 
2022»,

κστ)την υπ’ αριθ.πρωτ.12034/23.02.2022 όμοια, «Κατάρτιση και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022»,

κζ)την υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 όμοια, «Παροχή διευκρινί-
σεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης»,

κη)την υπ’ αριθ.487/87194/11.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6-
ΒΑ0) όμοια «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια 
της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και 
της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες»,
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κθ)το άρθρο 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», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 189 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 με τα εδ.α & 
β της παρ.1 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»,

λ)το άρθρο 64 του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4316/2014 (Φ.Ε.Κ.270/τ.Α/24.12. 
2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής 
φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις»,

λα)την παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

λβ)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.34574/05.07.2018 απόφαση Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.2942/τ.Β/20.07.2018) (Διόρθωση 
σφάλματος στο Φ.Ε.Κ.3635/τ.Β/27.08.2018) «Καθορισμός διαδικασίας 
στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολού-
θησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων 
που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρη-
τηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA»,

λγ)το υπ’ αριθ.πρωτ.61528/28.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021»,

λδ)τα άρθρα 63 & 86 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

λε)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),

λστ)το εδ.α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ 
τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του 
Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγέ-
νειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και άλλες διατάξεις»,

λζ)τις παρ.1 & 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 
07.06.2010), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 26 του Ν. 
3938/2011 (Φ.Ε.Κ.61/τ.Α/31.03.2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπι-
σης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις»,

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

λθ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
μετά από μακρά αναλυτική συζήτηση επί του προϋπολογισμού, η οποία 
διεξήχθη μέχρι τεταρτοψήφιου Κωδικού Αριθμού εσόδων και δαπανών 
και αναπτύξεων αυτού, επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
επί των δύο εναλλακτικών προτάσεων ανά κωδικό αριθμό, οι οποίες 
συζητήθηκαν διακριτά και τέθηκαν σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση με 
τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
που έχει υποβληθεί από την Οικονομική Επιτροπή και σε συνδυασμό με 
άλλους κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, οι οποίοι έχουν 
τροποποιηθεί ανάλογα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού, υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας δεν ψήφισε κανένας Δημοτικός Σύμβουλος, υπέρ 
της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ψήφισαν δέκα πέντε (15) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 2)Μαρία 
Σταυροπούλου, 3)Νικόλαος Καραΐσκος, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
5)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 6)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 9)Μαρία Τσουκαλά, 
10)Δημήτριος Καλαμίδας, 11)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 
12)Ευστράτιος Βαρδάκης, 13)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
14)Μαρία Ιατροπούλου και 15)Γεώργιος Κουβαράς, υπέρ της κοινής 
εναλλακτικής πρότασης των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια 
Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», ψήφισαν δέκα έξι (16) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 
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2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 
9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
11)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
13)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 14)Παναγιώτης Μάρκου, 15)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος και 16)Γεώργιος Γκίκας, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος 
κα Αγγελική Κουρή δεν υπερψήφισε καμία πρόταση και ως εκ τούτου, 
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 κατατεθείσας από την οικονομική 
επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα 
με την παράγραφο 9», η ψήφος της δεν θεωρείται έγκυρη και συνεπώς, 
δεδομένου ότι καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που 
απαιτείται, ήτοι δέκα επτά (17) ψήφους, σύμφωνα με την παρ.9 του 
άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) «Αν καμία 
πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ 
των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων», η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο εναλλακτικών προτάσεων όπου, υπέρ 
της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ψήφισαν δέκα πέντε (15) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 2)Μαρία 
Σταυροπούλου, 3)Νικόλαος Καραΐσκος, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
5)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 6)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 9)Μαρία Τσουκαλά, 
10)Δημήτριος Καλαμίδας, 11)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 12)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, 13)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 14)Μα-
ρία Ιατροπούλου και 15)Γεώργιος Κουβαράς, υπέρ της κοινής 
εναλλακτικής πρότασης των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια 
Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», ψήφισαν δέκα έξι (16) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 
2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 
9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Παναγιώ-της Γιαννούλης, 
11)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
13)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 14)Παναγιώτης Μάρ-κου, 
15)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 16)Γεώργιος Γκίκας, ενώ η 
Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή δεν υπερψήφισε καμία 
πρόταση και συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η ψήφος της 
δεν θεωρείται έγκυρη,

Αποφασίζει
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Την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και της στο-
χοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αι-
γιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ.11513/ 
06.04.2022 κοινή εναλλακτική πρόταση των δημοτικών παρατάξεων 
«Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», όπως εμφανίζεται στα 
συνημμένα έντυπα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.906.629,52 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 23.689.330,42

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.139.243,14 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.685.355,45

2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 1.467.334,74 8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 
& ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟ-
ΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕ-
ΨΕΙΣ

10.793.132,84

3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑ-
ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

9.401.480,94 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.618.040,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ 4.645.090,37

ΣΥΝΟΛΟ 60.177.818,71 60.177.818,71

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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


		2022-04-11T10:32:16+0300




