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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 57

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρώτης (1ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
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Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
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Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, 
έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.1/2022 απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος 
της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την πρώτη (1η) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, οικονομι-
κού έτους 2022, με την ενίσχυση του ποσού του έργου: «Διαμόρφωση 
του χώρου των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 
3.4.5 (Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy - the 
Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του 
Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (MIS 
5003628)», κατά 58.904,02 €, ως ακολούθως:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
61-

7331.001
Διαμόρφωση του χώρου 
των Παλαιών Σφαγείων, 111.287,18 € Interreg V-A 

Ελλάδα-
Ενίσχυση Κ.Α.
προκειμένου να
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καταστεί δυνατόν
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συμπληρωματική
δημόσια 

σύμβαση».

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.1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.214/2021 (ΑΔΑ: 6Μ78Ω6Χ-ΒΦ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης του Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.232553/2021/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΩΨΟΡ1Φ 
-ΨΘΡ) 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,

δ)την ανάγκη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Αιγιαλείας έτους 2022, προκειμένου να ενισχυθεί το ποσό του ανωτέρω 
έργου,

ε)την παρ.4 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08. 
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

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 
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την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις»,

ζ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018),

η)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”)» και

θ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία να συνο-
δεύεται από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 208 του 
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυ-
βέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», με-
τά από συζήτηση επί του σχεδίου της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας,
υπέρ της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν είκοσι 
οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω πρόταση 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος  κα Αγγελική 
Κουρή, καταψήφισε την πρόταση,

Αποφασίζει
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 

έτους 2022, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ.214/2021 (ΑΔΑ: 
6Μ78Ω6Χ-ΒΦ2) απόφασή του, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της 
και βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.232553/2021/04.02.2022 
(ΑΔΑ: ΨΔΩΨΟΡ1Φ-ΨΘΡ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την ενίσχυση 
του ποσού του έργου: «Διαμόρφωση του χώρου των Παλαιών Σφαγείων, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural works) του 
έργου Food Art Movement Energy - the Road to Country Experience, με 
ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (MIS 5003628)», κατά 58.904,02 €, ως 
ακολούθως:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
61-

7331.001
Διαμόρφωση του χώρου 
των Παλαιών Σφαγείων, 111.287,18 € Interreg V-A 

Ελλάδα-
Ενίσχυση Κ.Α.
προκειμένου να
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υλοποίησης του D 3.4.5 
(Infrastructural works) 

του έργου Food Art 
Movement Energy - the 

Road to Country 
Experience, με

ακρωνύμιο FAME 
ROAD, του

Cooperation Programme 
Interreg V-A Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020 (MIS 
5003628)

Ιταλία 2014-
2020

καταστεί δυνατόν
να συναφθεί

συμπληρωματική
δημόσια σύμβαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2022.
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
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 58

ΘΕΜΑ:
«Επικαιροποίηση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας 
για συγχρηματοδοτούμενα έργα Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της 

Διαχειριστικής ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Επικαιροποίηση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής 
ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα Δήμου Αιγιαλείας στο 
πλαίσιο της Διαχειριστικής ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-
2020» και θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Στο πλαίσιο απόδειξης της Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου 
Αιγιαλείας ως Δυνητικού Δικαιούχου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Ν.4314/2014 εκπονήθηκε εγχειρίδιο διαδικασιών 
διοικητικής ικανότητας το οποίο μετά από την ψήφιση του N.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/A/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
επικαιροποιήθηκε (2η έκδοση) και εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.251/2016 απόφασή του (ΑΔΑ: 71Ψ1Ω6Χ-
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Η35).
Έκτοτε, έχουν επέλθει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 

τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, όπως:
1. Ο Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-7-2018) «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»]»,
2. Ο Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
3. Ο Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’) «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις»,
αλλά και αλλαγές στο Ν.4412/2016 και στο ΣΔΕ 2014-2020 οι οποίες θα 
πρέπει να αποτυπωθούν στο εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου Αιγιαλείας.

Επίσης έχει εφαρμοστεί και ο νέος ΟΕΥ του Δήμου Αιγιαλείας 
ψηφίστηκε με τη με αριθμό 493/30-10-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε με την 175882/4-11-2020 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
5058/ 17.11.2020 τ. Β΄.

Μετά από τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου 
επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της 
Διαχειριστικής ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης Πληροφορικής,  Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & Στήριξης 
Πρωτογενούς Τομέα συνέταξε το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών με ημερομηνία σύνταξης 28-3-2022  (Έκδοση 3) του Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα  με το Σύστημα Διαχείρισης 
Συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2014-2020.

Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών διοικητικής 
ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα Δήμου Αιγιαλείας στο 
πλαίσιο της Διαχειριστικής ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 με 
ημερομηνία σύνταξης 28-3-2022 (Έκδοση 3)

Να αποφασίσει:  
Για την έγκριση του επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών 

με ημερομηνία σύνταξης 28-3-2022 (Έκδοση 3) του Δήμου Αιγιαλείας, 
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που αφορά στην διοικητική ικανότητα του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα 
με το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 
2014-2020, η εφαρμογή του οποίου από τις υπηρεσίες του Δήμου θα 
είναι υποχρεωτική».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης, 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
& Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Αιγιαλείας,

β)το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής 
Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα,

γ)την υπ’ αριθ.251/2016 (ΑΔΑ: 71Ψ1Ω6Χ-Η35) απόφασή του και
δ)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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής 

Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με ημερομηνία σύνταξης 28.03.2022 
(Έκδοση 3) του Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά στη διοικητική ικανότητα 
του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης 
Συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2014-2020, η εφαρμογή του 
οποίου από τις υπηρεσίες του Δήμου θα είναι υποχρεωτική.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του
   Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση

ΘΕΜΑ:
«Λήψη απόφασης σχετικά με την προετοιμασία και τη συνδρομή
του Δήμου Αιγιαλείας για την φιλοξενία των προσφύγων από την 

Ουκρανία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
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αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Λήψη απόφασης σχετικά με την προετοιμασία και τη συνδρομή του 
Δήμου Αιγιαλείας για την φιλοξενία των προσφύγων από την 
Ουκρανία» και θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση της 
Αντιδημάρχου Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 
Αιγιαλείας κας Διαμάντως Βασιλακοπούλου, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία οδήγησε γυναικόπαιδα 
και άμαχο πληθυσμό, ανάμεσά τους και πολλούς ομογενείς, να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν μιά νυκτί, καθιστώντας τους 
πρόσφυγες.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές δοκιμασίας, οφείλουμε όλοι να 
δείξουμε την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά μας και να εκφράσουμε την 
πλήρη συμπαράστασή μας στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Ήδη, το πρώτο βήμα, από τη μεριά μας, έγινε με τη διαδικασία 
συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης και τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί.
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Ως Αντιδήμαρχος του Τμήματος, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της 
ανθρωπιστικής κρίσης εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης και 
προκειμένου ο Δήμος - στο βαθμό των δυνατοτήτων του - να είναι 
έτοιμος να συνδράμει, αν χρειαστεί, στη φιλοξενία προσφύγων που τυχόν 
μεταφερθούν στην περιοχή μας, σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά με 
την προετοιμασία και την συνδρομή του Δήμου για την φιλοξενία των 
προσφύγων  από την Ουκρανία».

Κατόπιν η αρμόδια Αντιδήμαρχος, διαμόρφωσε την πρόταση προς 
ψήφιση, η οποία έχει ως ακολούθως:

Αποδοχή φιλοξενίας προσφύγων από την Ουκρανία, καθώς και την 
κάλυψη δαπανών από τον Δήμο των βασικών αναγκών διαβίωσής τους.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση της Αντιδημάρχου Πρόνοιας & Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αιγιαλείας κας Διαμάντως 
Βασιλακοπούλου,

β)την ανάγκη προετοιμασίας του Δήμου Αιγιαλείας για την 
φιλοξενία των προσφύγων από την Ουκρανία και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη φιλοξενία προσφύγων από την Ουκρανία και την κάλυψη 

δαπανών εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας, για τις βασικές ανάγκες 
διαβίωσής τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 60

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση σύναψης συμβάσης μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση 
του έργου «Food Art Movement Energy - the ROAD to Country 

Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» στο πλαίσιο του
προγράμματος «Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 

(EL-IT) 2014-2020».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
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κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση σύναψης συμβάσης μίσθωσης έργου, για την 
υλοποίηση του έργου «Food Art Movement Energy - the ROAD to 
Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Cooperation Programme Interreg V/A Greece-
Italy (EL-IT) 2014-2020» και θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και 
Προγραμματισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, η 
οποία έχει ως ακολούθως:

«Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Food Art 
Movement Energy - the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο 
«FAME ROAD»  που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Cooperation Interreg 
V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020».
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
2.501.940,28 €, ενώ για τον Δήμο Αιγιαλείας αντιστοιχεί το ποσό των 
427.758,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), δηλαδή χρηματοδοτείται σε 
ποσοστό 85% από το Cooperation Programme Interreg V/A Greece - 
Italy (EL-IT) 2014-2020, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
Α. Σύντομη Περιγραφή του έργου
Το έργο βασίζεται στο greenroad.it που αποτελεί μια καλή 

πρακτική που ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας οικολογικά βιώσιμης 
οικονομίας, ενισχύοντας και αξιοποιώντας την κρυμμένη πολιτιστική 
και φυσική κληρονομιά, τις αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής.

Βασίζεται στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 
μέσα από τέσσερις πυλώνες, τους λεγόμενους F.A.M.E. (Food, Art, 
Movement, Energy), δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού 
Tομέα - Τέχνη και Πολιτισμός - Βιώσιμη Κινητικότητα - Πράσινη 
Ενέργεια. Η εμπειρία του έργου (βάσει του ιταλικού μοντέλου) 
υποδεικνύει ότι μόνο μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη FAME μπορεί να 
είναι και βιώσιμη και κυκλικά επαναλαμβανόμενη.

Ειδικότερα το έργο στοχεύει:
• στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των 
παραδοσιακών επαγγελμάτων αλλά και την προβολή και ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας τους
• στη δημιουργία ολοκληρωμένων και σύγχρονων τουριστικών 
προσφορών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος πάνω στους 
πυλώνες του FAME MODEL
• στην ανάπτυξη διακρατικού δικτύου οικονομικών και θεσμικών 
φορέων που υιοθετούν και μοιράζονται τις αξίες του προτύπου 
FAME
• στην αύξηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ φορέων και 
ΜΜΕ (σε επίπεδο τοπικό και διασυνοριακό) για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των περιοχών-στόχων
• στη δημιουργία εμπορικού σήματος FAME για την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών, μελών του δικτύου
• στην προβολή του έργου και της πρακτικής FAME ROAD σε 
διεθνείς εκθεσιακούς χώρους με συμμετοχή των εκπροσώπων των 
συμβαλλόμενων εταίρων
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των 
εμπλεκόμενων περιοχών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας με τη συμμετοχή του στο έργο FAME 
ROAD, προσδοκά στην μεταφορά της επιτυχημένης εμπειρίας του 
greenroad.it στην Αχαΐα και στην δικτύωση και ανταλλαγή 
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τεχνογνωσίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εταίρους μέσα από 
μια διακρατική συνεργασία υψηλών απαιτήσεων.

Οι δράσεις που αναλαμβάνει ο Δ. Αιγιαλείας κατά την 
υλοποίηση του έργου περιγράφονται ως ακολούθως:
• Συμμετοχή στην δημιουργία, ανάπτυξη FAME ROAD model, 
και FAME ROAD brand με ένταξη προϊόντων, υπηρεσιών της 
περιοχής της Αιγιαλείας.
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του διακρατικού FAME ROAD 
δικτύου, στην οργάνωση και διαχείριση σύνθετων και 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσφορών, υπηρεσιών και προϊόντων, 
που βασίζονται στους πυλώνες του F.A.M.E. model, (σπάνια τοπική 
φυσική κληρονομιά, πολιτιστικά στοιχεία - τέχνη, τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα  της Αιγιάλειας).
• Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας - διάχυσης 
πληροφοριακού υλικού, προβολής των στόχων και των 
αποτελεσμάτων του έργου, ευαισθητοποίησης των φορέων - στόχων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
• Σχεδιασμός και λειτουργία του FAME HUB το οποίο θα 
εγκατασταθεί στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων του Δήμου 
Αιγιαλείας, τα οποία θα ανακατασκευαστούν μέσω του 
Προγράμματος. Θα επιτευχθεί η αξιοποίηση και ανάδειξη του 
ιστορικού αυτού δημοτικού ακινήτου, το οποίο θα αποτελέσει έναν 
πόλο ενδιαφέροντος για την περιοχή της Αιγιαλείας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:
• Municipality of Gravina in Puglia (Ιταλία)-Επικεφαλής Εταίρος
• Municipality of Grottaglie (Ιταλία)
• Universus CSEI per la Formazione e l’ Innovazione (Ιταλία)
• Municipality of Aigialeia (Eλλάδα)
• European Regional Framework for Cooperation (Eλλάδα)

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιαλείας είναι 427.758,00 € 
και κατανέμεται σε έξι (6) Πακέτα Εργασίας (WP) και κατηγορίες 
δαπανών. Η δαπάνη του προσωπικού (staff costs), χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Το προσωπικό απασχολείται στα έξι (6) WP - Πακέτα Εργασίας, 
στα οποία διαρθρώνεται το έργο:
WP1 –  Διαχείριση έργου
WP2 –  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
WP3 –  Δημιουργία Μοντέλου FAME 
WP4 –  Διασυνοριακή διαχείριση του Μοντέλου FAME
WP5 –  Εφαρμογή του διασυνοριακού Fame model
WP6 –  Δραστηριότητες εκτός επιλέξιμης περιοχής – συμμετοχή σε 
διεθνή έκθεση τουρισμού
      

Β. Αρμοδιότητες και Καθήκοντα
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Το ένα (1) άτομο που θα προσληφθεί με Σύμβαση Μίσθωσης 
Έργου για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι ειδικότητας ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Ο υποψήφιος/α εν γένει θα έχει αρμοδιότητες που θα απορρέουν 
αποκλειστικά από το αντικείμενο του έργου, από το σύνολο των 
παραδοτέων που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του 
προγράμματος σύμφωνα με τα Πακέτα Εργασίας WP 1, 2, 3, 4, 5, 6 
όπως: 
✓ Τεχνική Υποστήριξη στην εκτέλεση του έργου υποδομής.
✓ Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου με άμεση εμπλοκή 
στη σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου (συμπλήρωση τεχνικών και οικονομικών 
αναφορών, σύνταξη εγγράφων, τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού 
αρχείου του έργου, παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίησης, κλπ.) καθώς και συμμετοχή στη σύνταξη – τεχνική 
επιμέλεια των παραδοτέων του κάθε πακέτου εργασίας
✓ Υποστήριξη του project manager και της Ομάδας Έργου για την 
ορθή υλοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων του έργου 
✓ Επικοινωνία με εθνικούς - διακρατικούς εταίρους του έργου, 
καθώς και επαφές με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Γραμματεία 
του έργου για θέματα που άπτονται τεχνικών ζητημάτων και γενικότερα 
της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης των δράσεων του έργου.
✓ Κατάλληλο προγραμματισμό και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το 
προβλεπόμενο από την παρούσα έργο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
✓ Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης, 
ενημέρωσης, συμμετοχή στη συγγραφή κειμένων για τις δράσεις 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη 
συμμετοχής των στελεχών του Δήμου Αιγιαλείας στις συναντήσεις του 
έργου.
✓ Υποστήριξη της οργάνωσης, προγραμματισμού και προετοιμασίας 
υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας 
στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου 
✓ Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της 
απαραίτητης τεχνογνωσίας.
✓ Υποστήριξη του έργου σε τεχνικά θέματα που άπτονται 
εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας υπολογιστών (mobile 
application, project website/webportal).

Το έργο που θα εκτελέσει το άτομο που θα προσληφθεί με 
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας αφού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, 
καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση έργων διακρατικών συνεργασιών, 
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στην σύνταξη ειδικών εκθέσεων έργων και την μεταφορά τεχνογνωσίας 
και καινοτομίας. Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α΄) « Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2527/97, όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και 
ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν.2527/97 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, οι 
οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του 
Ν.4314/14 και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 21 
του Ν. 4452/17), σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή του άρθρου 1 
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) εξαιρούνται οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις 
εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που 
προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την 
εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι 
ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ.κζ της ΠΥΣ 
33/2006).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.300488/ΥΔ1244/06.04.2016 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 1099/τΒ/19.4.2016) ‘Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου των 
προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’.

6. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο: Food Art 
Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο 
«FAME ROAD»

7.  Το Interreg Europe Programme Manual.
8. Την υπ’ αριθ.578/1.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΗΩ6Χ-Ι7Υ) 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας περί έγκρισης 
υποβολής προτάσεων συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα 
Interreg Ελλάδα - Ιταλία,
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9.  Την υπ’ αριθ.πρωτ.7667/27.03.2019 υπογεγραμμένη εταιρική 
συμφωνία (Partnership Agreement).

10. Την σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής 
Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου  (Municipality of GRAVINA)  με 
ημερομηνία υπογραφής την 01/04/2019.

11. Την υπ’ αριθ.348/26.06.2019 (ΑΔΑ:6ΠΙ2Ω6Χ-79Β) 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας περί αποδοχής 
ένταξης, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου Food Art 
Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο 
«FAME ROAD» του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα – 
Ιταλία 2014-2020,

12. Τον Κ.Α. 61-6117.006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
Έτους 2022 με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής-
τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο 
«FAME ROAD» (MIS 5003628) στο πλαίσιο του Cooperation 
Programme Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», συνολικού ποσού 
41.443,88 €.

13.  Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος 
έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας ή του Δήμου Αιγιαλείας.

14. Την από 23 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014 – 
2020 σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία λήξης του 
Προγράμματος «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country 
Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» MIS 5003628 (Interreg 
V-A Greece-Italy 2014 – 2020) έως 30-9-2022.

15. Την υπ’ αριθ.436/02.03.2022 (ΑΔΑ 615ΗΩ6Χ-2Α8) ΑΑΥ 
Δημάρχου Αιγιαλείας για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.938,62 για τις ανάγκες της σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης 
Έργου.

16. Την υπ’ αριθ.πρωτ.8864/16-3-2022 Βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγούμαι
Την έγκριση σύναψης μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για 

την υλοποίηση του έργου Food Art Movement Energy – the ROAD to 
Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» του Cooperation 
Programme Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, και συγκεκριμένα 
με:

• Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών.

Κριτήρια- προσόντα
Α)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
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(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP 
Black Sea Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy 
κ.τ.λ.).

Β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

Γ)Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δ)Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρεις βασικές 

ενότητες Η/Υ).
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν τα 

παραπάνω κριτήρια, η θέση θα καλυφθεί από υποψηφίους που 
καλύπτουν μερικώς τα ως άνω κριτήρια, ως εξής:

Α)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP 
Black Sea Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy 
κ.τ.λ.).

Β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

Γ)Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δ)Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρεις βασικές 

ενότητες Η/Υ).
Το φυσικό πρόσωπο θα απασχολείται στις εγκαταστάσεις και κάτω 

από τις οδηγίες του Δήμου Αιγιαλείας, με αποκλειστική απασχόληση στο 
πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης στο έργο θα ξεκινά από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την συμβατική ημερομηνία 
λήξης του έργου, ήτοι 30/09/2022, µε περιθώριο παράτασης µόνο σε 
περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 
και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
έργου.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της μιας (1) σύμβασης 
μίσθωσης έργου ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (7.938,62 €) 
(περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων εισφορών και όλων των 
επιβαρύνσεων φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το κωδικό Κ.Α. 61-6117.006 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 με τίτλο «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, 
οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο «FAME ROAD» (MIS 
5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα 
– Ιταλία 2014-2020».
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Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α-
ποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. 
Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου,

β)το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο: Food Art 
Movement Energy - the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο 
«FAME ROAD»,

γ)την υπ’ αριθ.578/2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΗΩ6Χ-Ι7Υ) απόφασή του, 
περί έγκρισης υποβολής προτάσεων συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας 
στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7667/27.03.2019 υπογεγραμμένη εταιρική 
συμφωνία (Partnership Agreement),

ε)την από 01.04.2019 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου  (Municipality of 
GRAVINA),

στ)την υπ’ αριθ.348/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΙ2Ω6Χ-79Β) απόφασή του, 
περί αποδοχής ένταξης, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου Food 
Art Movement Energy - the ROAD to Country Experience» και 
ακρωνύμιο «FAME ROAD» του Cooperation Programme Interreg V-A 
Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020,

ζ)τον Κ.Α.61-6117.006 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, 
διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου με 
ακρωνύμιο «FAME ROAD» (MIS 5003628) στο πλαίσιο του 
Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», 
συνολικού ποσού 41.443,88 €,

η)το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου 
από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες της Υπηρεσίας ή του Δήμου Αιγιαλείας,

θ)την από 23.12.2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014 - 2020 σύμφωνα με 
την οποία παρατείνεται η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος «Food 
Art Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και 
ακρωνύμιο «FAME ROAD» MIS 5003628 (Interreg V-A Greece-Italy 
2014 – 2020) έως 30.09.2022,

ι)την υπ’ αριθ.436/02.03.2022 (ΑΔΑ: 615ΗΩ6Χ-2Α8) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Αιγιαλείας για την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 7.938,62 για τις ανάγκες της σύναψης 
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου,
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ια)την υπ’ αριθ.πρωτ.8864/16.03.2022 Βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας,

ιβ)τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

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

ιδ)τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 
206/τ.Α/08.10.1997 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του 
Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί με τις 
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ.265/τ.Α/ 
23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020» και ισχύουν,

ιε)τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 
125/τ.Α/07.07.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις, οι οποίες 
αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 
και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 21 του 
Ν.4452/2017, σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή του άρθρου 1 
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) εξαιρούνται οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις 
εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που 
προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την 
εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι 
ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ.1 εδ.κζ της ΠΥΣ 
33/2006).

ιστ)τις διατάξεις της υπ’ αριθ.300488/ΥΔ1244/06.04.2016 Κ.Υ.Α. 
(Φ.Ε.Κ.1099/τ.Β/19.04.2016) «Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου των 
προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και

ιζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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-
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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», πλην της Δημοτικής Συμβούλου κας 
Αγγελικής Κουρή, η οποία καταψήφισε το θέμα, συνεπώς με είκοσι έξι 
(26) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για την 

υλοποίηση του έργου Food Art Movement Energy - the ROAD to 
Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» του Cooperation 
Programme Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, και συγκεκριμένα 
με:

Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών.

Κριτήρια- προσόντα
Α)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP 
Black Sea Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy 
κ.τ.λ.).

Β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

Γ)Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δ)Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρεις βασικές 

ενότητες Η/Υ).
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν τα 

παραπάνω κριτήρια, η θέση θα καλυφθεί από υποψηφίους που 
καλύπτουν μερικώς τα ως άνω κριτήρια, ως εξής:

Α)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP 
Black Sea Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy 
κ.τ.λ.).

Β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

Γ)Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δ)Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρεις βασικές 

ενότητες Η/Υ).
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Το φυσικό πρόσωπο θα απασχολείται στις εγκαταστάσεις και κάτω 
από τις οδηγίες του Δήμου Αιγιαλείας, με αποκλειστική απασχόληση στο 
πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης στο έργο θα ξεκινά από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την συμβατική ημερομηνία 
λήξης του έργου, ήτοι 30/09/2022, µε περιθώριο παράτασης µόνο σε 
περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 
και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
έργου.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της μιας (1) σύμβασης 
μίσθωσης έργου ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (7.938,62 €) 
(περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων εισφορών και όλων των 
επιβαρύνσεων φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το κωδικό Κ.Α.61-6117.006 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 με τίτλο «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, 
οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο «FAME ROAD» (MIS 
5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα 
– Ιταλία 2014-2020».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2022.
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
3)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του
   Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 61

ΘΕΜΑ:
«Συμπληρωματική κατανομή από Κ.Α.Π. έτους 2022, προς κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Συμπληρωματική κατανομή από Κ.Α.Π. έτους 2022, προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων» και δίνει τον λόγο στον 
Δήμαρχος Αιγιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή 
του, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.4/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 01/04/2021 έκανε την 
συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των σχολείων στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 64.465,00 € και το οποίο 
έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ.πρωτ.17676/ 17-03-2022 έγγραφο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν.4555/2018 ο 
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Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 
Δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 
συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, την απόφαση της ΔΕΠ 
καθώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.17676/17-03-2022 έγγραφο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακαλούμε για 
την εξειδίκευση και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 64.465,00 € και 
την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:

Α)Να κατανεμηθεί το ποσό των 32.232,50 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Β)Να κατανεμηθεί το ποσό των 32.232,50 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.4/2022 απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.17676/17.03.2022 έγγραφο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ)την ανάγκη συμπληρωματικής κατανομής στα Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων 
αρμοδιότητάς τους και
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ε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από Κ.Α.Π. έτους 
2022, συνολικού ποσού 64.465,00 €, ως ακολούθως: 

Α)Ποσού 32.232,50 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης 
των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Β)Ποσού 32.232,50 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης 
των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
3)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
4)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 62

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής οικονομικού έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Προκειμένου να μπορεί ο Δήμος μας να προβεί  σε έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής θα πρέπει το Δημοτικό 
Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τους παρακάτω Κ.Α. του 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως 
δεκτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ                                                                                         

(ΑΡΧΙΚΟΥ)      
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00
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10-6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ)
5.151,32

20-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
89.000,00

25-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
808,48

30-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
70.483,17

20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 12.386,01

30-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 2.000,00

Το παραπάνω ποσό δύνανται να αναμορφώνεται κατόπιν 
αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη καθορισμού κωδικών δαπανών δεκτικών 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου Αιγιαλείας,

γ)τις διατάξεις του Β.Δ.17/5/15.06.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06. 
1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων» και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
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Εγκρίνει τους παρακάτω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αιγιαλείας, ως 
δεκτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ (ΑΡΧΙΚΟΥ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00

10-6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ)
5.151,32

20-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
89.000,00

25-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
808,48

30-6263.
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών 

μέσων-ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ταχογράφου)
70.483,17

20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.) 12.386,01

30-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.) 2.000,00

Το ανωτέρω ποσό δύνανται να αναμορφώνεται κατόπιν 
αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
-Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας



ΑΔΑ: Ψ572Ω6Χ-2Α5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6255070c9723a332fc777439 στις 12/04/22 13:22
1

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 63

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση της Προέδρου και
ενός τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων 

Δήμου Αιγιαλείας, λόγω παραιτήσεως».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
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αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση της Προέδρου και 
ενός τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων 
Δήμου Αιγιαλείας, λόγω παραιτήσεως» και δίνει τον λόγο στον 
Δήμαρχο Αιγιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει 
εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Στο άρθρο 97, του Ν.3852/2010, προβλέπεται η σύσταση 
Υπηρεσιακής Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων.

Σύμφωνα µε τον ΟΕΥ του Δήμου Αιγιαλείας, που ψηφίστηκε µε 
την υπ’ αριθ.349/2011 (ΦΕΚ2714/Β/17-11-2011) και τροποποιήθηκε με 
το υπ’ αριθ.5058/Β/17-11-2020) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
δημιουργήθηκε μεταξύ των άλλων και Α. Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, που εντάσσεται στο 
Αυτοτελές Τμήμα Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του 
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Δήμου Αιγιαλείας, µε μοναδικό στόχο την ανάπτυξη δράσεων και 
πολιτικών σε επίπεδο ανάπτυξης και εφαρμογής  προγραμμάτων και 
μέτρων, που σκοπό έχει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε όλα τα 
επίπεδα και σε όλους τους τομείς.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο αριθμός των µελών με τους 
αναπληρωματικούς τους να είναι οκτώ (8).

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο 
ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του 
δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της 
Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου,
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού 

συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον 
επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση 
αντίστοιχα,

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού 
συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με 
δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον 
σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των 
φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Με έγγραφο της η κυρία Ψυχράμη είχε ζητήσει την παραίτηση της 
ίδιας και των μελών της παράταξης της από κάθε επιτροπή του Δήμου 
Αιγιάλειας, ως εκ τούτου πρέπει να γίνει τροποποίηση της απόφασης 
428/18-9-2019 αποφ. Δ.Σ ως προς το σκέλος του Προέδρου και του 
Δημοτικού Συμβούλου των λοιπών παρατάξεων.

Εισηγούμαι ως Πρόεδρο στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας την 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαρία Γιδά. Ως τακτικό 
μέλος θα οριστεί ένας Δημοτικός Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων, με 
μεταξύ τους ψηφοφορία.

Η θητεία της εν λόγω επιτροπής λήγει στις 31-12-2023.
Κατά τα λοιπά παραμένει ίδια η υπ’ αριθ.428/18-9-2019 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Κατόπιν, οι λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία, όρισαν 

ως τακτικό μέλος της ανωτέρω Επιτροπής τη Δημοτική Σύμβουλο κα 
Μαρία Ιατροπούλου.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας-Προέδρου της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημητρίου Καλογερο-
πούλου,

β)την υπ’ αριθ.428/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) απόφασή του, 
περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.70/2020 (ΑΔΑ: 
6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) όμοια,

γ)την παραίτηση της Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής, κας 
Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, καθώς και του τακτικού μέλους κας 
Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα,

δ)το πρακτικό ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων,
ε)τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας 

(Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 
5058/τ.Β/17.11.2020),

στ)το άρθρο 5 του Ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ.50/τ.Α/26.03.2019) 
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας 
- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές 
διατάξεις»,

ζ)τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ 
τ.Α/07.06.3020), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν.4604/2019,

η)την υπ’ αριθ.67/23624/14.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0) 
«Συμβουλευτικά όργανα Δήμων» Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή έδωσε «λευκή» ψήφο 
και συνεπώς η ψήφος της δεν υπολογίζεται 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 ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο 
για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 
ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων»,



ΑΔΑ: Ψ572Ω6Χ-2Α5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6255070c9723a332fc777439 στις 12/04/22 13:22
6

Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) 

απόφασής του, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.70/2020 
(ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) όμοια, με την αντικατάσταση της Προέδρου, 
καθώς και της Δημοτικής Συμβούλου, η οποία κατείχε τη θέση του 
τακτικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας, λόγω 
παραιτήσεως, η οποία διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

«Α. Τη συγκρότηση 8/μελούς Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
Αιγιαλείας.

Β. Ορίζει ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι:
- Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγιαλείας, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.
- Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλο 

(από τις λοιπές δημοτικές παρατάξεις), ως μέλος.
- Ουρανία Κακαβάνη Πρόεδρο παρ/τος Ε.Γ.Ε. Αιγίου  ως τακτικό  

μέλος, με αναπληρώτρια την κα Γιαννοπούλου Ευαγγελία μέλος του 
παραρτήματος, εκπροσώπους της Γυναικείας Οργάνωσης Ισότητας της 
περιφερείας του Δήμου Αιγιαλείας.

- Σοφία Βλασσοπούλου  ως  τακτικό  μέλος, με αναπληρώτρια την 
κα Αμαλία Κούρτη, υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας.

- Απόστολο Δεληγάκη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Ηρακλή Λώλη, εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δήμου 
Αιγιαλείας.

- Αρχοντούλα Παναγοπούλου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια 
την κα Μαρία Χρονοπούλου, εκπροσώπους του τοπικού εμπορικού 
συλλόγου Δήμου Αιγιαλείας.

- Νάσια-Αθανασία Αντωνοπούλου και την κα Παρασκευή 
Κιτσάτη, δημότισσες Δήμου Αιγιαλείας.

- Χρέη Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας 
θα ασκεί ο δημοτικός υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας κ. Σπυρίδων 
Χατζής με αναπληρώτρια τη δημοτική υπάλληλο κα Μαρία 
Παπαχριστοπούλου.

Γ. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας 
περιλαμβάνουν:
          • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και η 
προώθηση µε οποιοδήποτε μέσον, τοπικός τύπος, δημοσιεύσεις ημερίδες, 
οργανωµένες δράσεις σε επίπεδο Δήμου, συμμετοχή σε ανάλογα 
προγράμματα και δράσεις της  Γενικής Γραμματείας Ισότητας.
          • Η εξεύρεση λύσεων στο τομέα της Εργασίας σχετικά µε τις 
διακρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, της παιδείας, της 
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.
          • Μόνιμη Συνεργασία µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, 
τους Μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ του Νομού και τις Μ.Κ.Ο.
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            • Σε τοπικό επίπεδο έρευνα των προβλημάτων, εξεύρεση και 
προώθηση των λύσεων είτε στο χώρο εργασίας, στο τομέα της υγείας, 
της εκπαίδευση, των οικογενειακών σχέσεων και της κοινωνικής 
ασφάλισης.
           • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών μέσα από 
ημερίδες, δημοσιεύσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων και μέτρων 
δράσης.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2023».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας
   και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας
   Υπόψη κ. Σπυρίδωνα Χατζή
   (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών)
2)Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
    Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
    Πανεπιστημίου 254, Τ.Κ.26443 - Πάτρα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 64

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.231/2021 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου, 
στον οικισμό Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
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αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.231/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου, 
στον οικισμό Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.231/2021 (ΑΔΑ: 
ΩΝΗΛΩ6Χ-ΧΓΔ) απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την αναγκαιότητα 
μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου εμβαδού περίπου 1.500 τ.μ., 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης, με τη διαδικασία 
τη δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ.149/2021 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και την υπ’ 
αριθ.94/ 2021 όμοια του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.

Πλην όμως, εκ παραδρομής τόσο η απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
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σχετικά, όσο και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρουν 
συγκεκριμένο ακίνητο ως το μοναδικό κατάλληλο, ενώ παράλληλα 
διευκρινίζει ότι η μίσθωση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 194 του Ν.3463/ 
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», για τα ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες 
πραγματοποιείται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν 
απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Συνεπώς, απαιτείται διόρθωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ.231/ 
2021 (ΑΔΑ: ΩΝΗΛΩ6Χ-ΧΓΔ) απόφασης του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου, το αποφασιστικό μέρος της οποίας θα έχει ως ακολούθως:

«Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 
Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
πλησίον του Ε.Ο.Π.Π.Υ., προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος 
στάθμευσης οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών, με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.231/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΗΛΩ6Χ-ΧΓΔ) απόφασή του,
β)την υπ’ αριθ.149/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
γ)την υπ’ αριθ.94/2021 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
δ)την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου προκειμένου να 

χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων και των επισκεπτών στην περιοχή Αγίας Κυριακής της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου,

ε)το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

στ)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) 
«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων»,

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

η)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (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 
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έναρξη 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”)» και

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη διόρθωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ.231/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΝΗΛΩ6Χ-ΧΓΔ) απόφασής του, η οποία διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

«Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 
Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
πλησίον του Ε.Ο.Π.Π.Υ., προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος 
στάθμευσης οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών, με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί 
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των 
δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 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
3)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 65

ΘΕΜΑ:
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.179/2021 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας ως προς τον προσδιορισμό των αιθουσών 
στέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

6Β78Ω6Χ-ΒΥΗ  ΑΔΑ:

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
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Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.179/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας ως προς τον προσδιορισμό των αιθουσών 
στέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο 
Αιγιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας 
(Δ.Ε.Π.) κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, 
που έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.179/2021 απόφαση μας πήραμε θετική απόφαση 
την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 για τις μεταβολές σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το 
σχολικό έτος 2022-2023.

Στην απόφαση αυτή πήραμε σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.: 
Φ.02.1.Γ18001 έγγραφο της Περ/κης Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
προτάθηκε η ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αιγίου 
του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε Αχαΐας ως ακολούθως:

Α) Τομέας: Πληροφορικής
Εικότητες:1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Β) Τομέας: Γεωπονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος
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Ειδικότητες:1)Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
Όμως στο ανωτέρω έγγραφο στην σελίδα 4 στον αριθμό 2 

αναφέρει ότι «ρητά θα προσδιορίζεται το ζήτημα της στέγασης (όπως 
ακριβής χώρος, τοποθεσία, νούμερο αίθουσας κ.λπ.). Αυτό δεν είχε 
προσδιοριστεί στην απόφαση που λάβαμε, ως εκ τούτου πρέπει να 
κάνουμε συμπλήρωση στην απόφαση μας σύμφωνα 1)με το υπ’ 
αριθ.πρωτ.165/31-3-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Αιγίου 
το οποίο αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε, ότι στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. το οποίο 
συστεγάστηκε με το 1ο ΓΕΛ Αιγίου, παραχωρήθηκαν οι παρακάτω χώροι:

1) Μία αίθουσα στο ισόγειο.
2) Ο χώρος του εντευκτηρίου στο ισόγειο.
3) Οι αίθουσες 13, 14, 15 του 2ου ορόφου οι οποίες διαμορφώθηκαν 

χριζόμενες στην μέση και αποτελούν πλέον έξι (6) αίθουσες και
4) Η αίθουσα 16 επίσης του 2ου ορόφου.
Ο Διευθυντής Ηλίας Ανδρέου».
Επίσης και με το υπ’ αριθ.πρωτ.101/4-4-2022 έγγραφο της 

Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγίου, το οποίο αναφέρεται ότι «στο 
νεοΐδρυθέν σχολείο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο 
του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου έχουν παραχωρηθεί και διαμορφωθεί 
αίθουσες διδασκαλίας από το 1ο ΓΕΛ που χαρακτηρίστηκαν με τους 
αριθμούς 13α, 13β, 14α, 14β, 15α, 15β και 16 και ο υπό ίδρυση τομέας 
γεωπονίας θα λειτουργήσει στην αίθουσα 15β, ενώ ο τομέας πληροφορικής 
στην αίθουσα 13β του κτιρίου». Η Διευθύντρια Ελένη Μπάλλα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαι την συμπλήρωση της 
απόφασης 179/2021 ως προς τον ακριβή χώρο, τοποθεσία, νούμερα 
αίθουσας κ.λπ.) σύμφωνα και με το ανωτέρω έγγραφο του Διευθυντή του 
1ου Λυκείου Αιγίου».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας-Προέδρου της Δημοτι-

κής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημητρίου Καλογερο-
πούλου,

β)την υπ’ αριθ.179/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔ6Ω6Χ-4ΟΜ) απόφασή του,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.Φ.02.1.Γ/18001/23.11.2021 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.165/31.03.2022 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου 

Γενικού Λυκείου Αιγίου,
ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.101/04.04.2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου,
στ)την παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 

09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
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ζ)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) 
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 
(Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραμα-
τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνω-
ση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 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-
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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ.179/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔ6Ω6Χ-4ΟΜ) 

απόφασής του, με τον προσδιορισμό των αιθουσών στέγασης του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Αιγίου, ως 
ακολούθως:

«Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο 
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Αιγίου, στεγάζεται στο κτίριο του 1ου Γενικού Λυκείου 
Αιγίου, έχοντας παραχωρηθεί και διαμορφωθεί καταλλήλως για τον 
σκοπό αυτό αίθουσες διδασκαλίας από το 1ο ΓΕΛ, οι οποίες είναι 
χαρακτηρισμένες με τους αριθμούς 13α, 13β, 14α, 14β, 15α, 15β και 16.

Ο υπό ίδρυση Τομέας Γεωπονίας θα λειτουργήσει στην αίθουσα 
15β, ενώ ο Τομέας Πληροφορικής στην αίθουσα 13β του κτιρίου».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.179/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔ6Ω6Χ-4ΟΜ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Ερμού 70, Τ.Κ.26221 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Τ.Κ.26223 - Πάτρα
3)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
4)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
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   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
5)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 66

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου 

«Τουριστικό Περίπτερο», που βρίσκεται στην παραλία της
Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου 
«Τουριστικό Περίπτερο», που βρίσκεται στην παραλία της 
Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον 
λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής 
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Με το αριθ.πρωτ.6978/20-3-2019 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας εκμίσθωσε το δημοτικό ακίνητο «Τουριστικό Περίπτερο» που 
βρίσκεται στην παραλία της Κοινότητας Βαλιμιτίκων του Δήμου 
Αιγιαλείας. Το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στον κ. Σπηλιωτόπουλο 
Ανδρέα του Παναγιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «περί 
εκμίσθωσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας», κατόπιν της 
αριθ.41/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τρία (3) έτη 
ήτοι από 20/03/2019 έως 19/03/2022.
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Με την αριθ.πρωτ.5442/16-02-2022 αίτησή του ο κ. 
Σπηλιωτόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη, αιτείται την παράταση της 
εκμίσθωσης από τη λήξη του εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) 
επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 19/03/2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 
αυτού, συναινούντων και των δύο μερών με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο εν λόγω μισθωτής δεν οφείλει μισθώματα για το 
αναφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με την από 16-02-2022 βεβαίωση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας. Με την αριθ.1/2022 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βαλιμιτίκων παρέχεται η σύμφωνη 
γνώμη παράτασης της χρονικής διάρκειας της εκμίσθωσης του εν λόγω 
ακινήτου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
την αποδοχή της αριθ.πρωτ.5442/16-02-2022 αιτήσεως του 
Σπηλιωτόπουλου Ανδρέα του Παναγιώτη περί παράτασης της 
εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» που 
βρίσκεται στην παραλία της Κοινότητας Βαλιμιτίκων του Δήμου 
Αιγιαλείας έως και 19/03/2024».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.5442/16.02.2022 αίτηση του μισθωτή κ. 
Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου του Παναγιώτη,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.6978/20.03.2019 συμφωνητικό εκμίσθωσης 
ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του ανωτέρω μισθωτή,

δ)την υπ’ αριθ.1/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης για 
την παράταση εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου,

ε)την από 16.02.2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας, περί μη οφειλής του εν λόγω μισθωτή,

στ)το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

ζ)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) 
«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων» 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-



ΑΔΑ: ΨΧ88Ω6Χ-4Θ5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625507f99723a332fc7791f0 στις 12/04/22 13:36
5

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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό 

Περίπτερο» που βρίσκεται στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας 
Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως και τις 
19.03.2024, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.5442/16.02.2022 αιτήσεως του 
μισθωτή κ. Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου του Παναγιώτη, σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.6978/20.3.2019 
συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και 
του εν λόγω μισθωτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Ανδρέα Σπηλιωτόπουλο του Παναγιώτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 67

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό

Περίπτερο», που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων 
Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό 
Περίπτερο», που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων 
Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και 
Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος διαβάζει 
εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Το δημοτικό ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του 
δημοτικού άλσους Αμπελοκήπων «Τα Χρυσάμπελα» της Δ.Ε. Αιγείρας 
του Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού 120,00 τ.μ., παραμένει ως σήμερα 
ανεκμετάλλευτο.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την εκμίσθωση του εν 
λόγω ακινήτου έχοντας ως γνώμονα την αναβάθμιση της περιοχής καθώς 
και της οικονομικής αξιοποίησης του ακινήτου ως κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος με μορφή καφενείου-ψησταριάς. 
Επισημαίνουμε ότι το ακίνητο χρήζει επισκευών που αναφέρονται 
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αναλυτικά σε τεχνική έκθεση που συνοδεύει το αριθ.πρωτ.46623/12-11-
2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την 
κατάσταση του μίσθιου. Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος με δικές του 
ευθύνη, δαπάνες και επιμέλεια να προβεί στην διεκπεραίωση όλων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες δαπάνες θα συμψηφισθούν στα 
μισθώματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την 
εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του 
δημοτικού άλσους Αμπελοκήπων «Τα Χρυσάμπελα» της Δ.Ε. Αιγείρας 
του Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού 120,00 τ.μ., με τη διενέργεια 
πλειοδοτικής δημοπρασίας, με τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ.270/81, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με τη μορφή καφενείου - ψησταριάς. Ο μισθωτής θα είναι 
υποχρεωμένος με δικές του ευθύνη, δαπάνες και επιμέλεια να προβεί 
στην διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το 
αριθ.πρωτ.46623/12-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, οι οποίες δαπάνες θα συμψηφισθούν στα μισθώματα».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,

β)το έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη 
για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.46623/12.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την κατάσταση του 
μισθίου,

δ)το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

ε)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) 
«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων» και

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 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 
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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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου, το οποίο βρίσκεται στο 

χώρο του δημοτικού άλσους της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων 
Δήμου Αιγιαλείας «Τα Χρυσάμπελα», εμβαδού 120,00 τ.μ., προκειμένου 
να λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη μορφή 
καφενείου - ψησταριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, επιμέλεια 
και δαπάνες, να προβεί στη διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από το υπ’ αριθ.πρωτ.46623/12.11.2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες δαπάνες 
θα συμψηφισθούν στα μισθώματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 68

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην παραλιακή περιοχή Αλυκής
της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για χρήση

χώρου στάθμευσης οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην παραλιακή περιοχή 
Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για 
χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο 2022» 
και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.20/ 2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μίσθωση 

ακινήτου, ικανού εμβαδού, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης 
οχημάτων στην περιοχή Αλυκή της Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου να αποφευχθεί το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στην εν λόγω περιοχή, λόγω 
της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής με 
δεδομένο ότι θα υπάρξει και έλεγχος από επιτροπή για επιλογή στο 
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Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
194 του ν. 3463/06».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.20/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.2/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, περί θετικής γνωμοδότησης για τη 
μίσθωση κατάλληλου ακινήτου με σκοπό να χρησιμεύσει για χώρος 
στάθμευσης οχημάτων,

γ)την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά τη θερινή 
περίοδο, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών αλλά και κατοίκων 
της περιοχής,

δ)το γεγονός ότι η παραλία Αλυκής θα ελεγχθεί από αρμόδια 
Επιτροπή προκειμένου να επιλεγεί στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»,

ε)το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

στ)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) 
«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων»,

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

η)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (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 
έναρξη 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”)» και

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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-
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λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 

«Αλυκή» της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, κατά τη 
θερινή περίοδο του έτους 2022, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος 
στάθμευσης οχημάτων για την αντιμετώπιση του μεγάλου 
κυκλοφοριακού προβλήματος στην εν λόγω περιοχή, με τη διαδικασία 
της μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών 
δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 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
3)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης 
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 69

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας 

ESB & EUROPALSO».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
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κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών 
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή 
εξετάσεων γλωσσομά-θειας ESB & EUROPALSO» και δίνει τον λόγο 
στον Δήμαρχο-Πρόε-δρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) 
Αιγιαλείας, κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή 
του, που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθ.Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που ανα-

φέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Αρ. 41 του Ν.1566/85».
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2. Την υπ’ αριθ.Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην ο-
ποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για 
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφό-
ρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυ-
κλίου…».

Έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. 
Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου 
για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
(αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

3. Την υπ’ αριθ.36/09-10-2007 εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. στην οποία α-
ναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το 
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών PALSO με το υπ’ αρ.πρωτ.39270/10I/2022/11-03-2022 
έγγραφο αίτημά του, ζητά από το Δήμο μας την παραχώρηση του κτιρίου 
του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Μαΐου 2022 με 
σκοπό την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB GAMBRIDGE 
που διοργανώνει στο Αίγιο και ενημερώνει ότι θα δοθεί αποζημίωση στη 
σχολική επιτροπή 150 ευρώ ανά ημέρα και θα αναλάβει την τακτοποίηση 
και καθαρισμό των αιθουσών και δεν θα υπάρξει παρεμπόδιση του 
σχολείου.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το πρακτι-
κό-Απόφαση με αριθμό 12/2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά για την παραχώρηση 
προκειμένου την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB GAMBRI-
DGE».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.39270/10I/2022/11.03.2022 έγγραφο του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», περί παραχώρησης του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου,

γ)την υπ’ αριθ.12/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της 
παραχώρησης του 2ου Γυμνασίου Αιγίου,
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δ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/ 
09.10.2007 Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

 ε)το άρθρο 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08.1990) «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/1985 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30. 09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

στ)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και

ζ)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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», στις είκοσι οκτώ (28), ημέρα Σάββατο και είκοσι εννέα (29) 
Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας ESB & EUROPALSO.

Ο ανωτέρω Σύνδεσμος θα καταβάλει ως ημερήσια αποζημίωση το 
ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας και υποχρεούται:

1)Να μην παρεμποδίσει τη λειτουργία του Σχολείου.
2)Να αποκαταστήσει ζημιές ή να καλύψει δαπάνες που θα προκύ-

ψουν κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.
3)Να καθαρίσει τους χώρους που θα χρησιμοποιήσει με αποκλει-

στική ευθύνη του και φροντίδα.
4)Να σεβαστεί τους χώρους του σχολείου.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά αναφέρονται στις 

υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007   
Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Τ.Κ.26223 - Πάτρα
2)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11-Αίγιο
3)Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών PALSO
   europalso@europalso.gr
4)2ο Γυμνάσιο Αιγίου 
    Π. Μελά 6 5 Αίγιο
5)Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αιγιαλείας
   Αράτου 67 - Αίγιο

mailto:europalso@europalso.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 70

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη συμμετοχή

στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού
Κανονισμού Λιμένων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δα, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη 
συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας με το υπ’ αριθ.πρωτ.2132.9-3/ 
565/31.01.2022 έγγραφό του, στα πλαίσια συγκρότησης της Επιτροπής 
που καθορίζεται από το άρθρο 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων, ζητά να ορίσουμε τους εκπροσώπους του Δήμου μας για το 
έτος 2022.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.3131.1/03/1999 
(Φ.Ε.Κ.444/τ.Β/26.04.1999) «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
με αριθ.20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα 
αναψυχής» απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθ.2133.1/39328/2018/2018 
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(Φ.Ε.Κ. 1929/τ.Β/30.05.2018) «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ.20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και 
λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» όμοια, Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ότι, η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μόνιμη ή κατά 
περίπτωση, αποτελούμενη από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, από έναν (1) 
εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από έναν (1) 
εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή του Λιμενικού Ταμείου ή 
Λιμενικού Οργανισμού, κατά περίπτωση, που ορίζονται, με τους 
αντικαταστατές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς. Προκειμένου περί 
Κεντρικού Λιμεναρχείου αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από 
τον ίδιο για να συμμετέχει στην Επιτροπή, ως Πρόεδρος, άλλος ανώτερος 
Αξιωματικός Λ.Σ.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει για:
α. το χαρακτηρισμό χρόνου ως πολυσύχναστου ή μη για να 

θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παρ.2 
του άρθρου 2.

β. τη δυνατότητα ανύψωσης/ καθόδου του αλεξίπτωτου από / σε 
πλωτή εξέδρα πλησίον της ακτής κατά τις διατάξεις της παρ18γ του 
άρθρου 7.

γ. τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών κατά τις 
διατάξεις της υποπαρ.2η του άρθρου 10.

δ. τα είδη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και το μέγιστο αριθμό 
τους (μονάδες) ανά είδος, κατά εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 22.

ε. τη θέση του δίαυλου κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του 
άρθρου 27.

στ. την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 22 και των άρθρων 28, 29 και 30 κατά περίπτωση.

ζ. την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παρ.3 
του άρθρου 23.

η. τη δυνατότητα μείωσης της απόστασης από την ακτογραμμή 
κατά τις διατάξεις των παρ.5α και 5γ του άρθρου 6, 17α και 17γ του 
άρθρου 7, 12α και 12γ του άρθρου 8, 12α και 12γ του άρθρου 9 και 4α 
και 4γ του άρθρου 20.

θ. κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού.

Επειδή το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.45/2022      
(ΑΔΑ: Ψ7ΡΠΩ6Χ-ΙΝΩ) απόφασή του, είχε ορίσει ως εκπροσώπους του 
Δήμου μας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασης θεμάτων ανέλκυσης, 
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων που βρίσκονται στα χωρικά 
ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας και 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, κατά το έτος 2022, τους 
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Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου, με 
αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλο του Αλεξίου, εισηγούμαι 
όπως οριστούν οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως εκπρόσωποι του 
Δήμου μας και στην Επιτροπή που καθορίζεται από το άρθρο 35 του υπ’ 
αριθ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων».

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

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

ρόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.2132.9-3/565/31.01.2022 έγγραφο του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας,
γ)την υπ’ αριθ.45/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΡΠΩ6Χ-ΙΝΩ) απόφασή του,
δ)την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής,
ε)την υπ’ αριθ.3131.1/03/1999 (Φ.Ε.Κ.444/τ.Β/26.04.1999) 

«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ.20 «Ταχύπλοα 
(ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
την υπ’ αριθ.2133.1/39328/2018/2018 (Φ.Ε.Κ.1929/τ.Β/30.05.2018) 
«Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.20 
«Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» 
όμοια, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και

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 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό του κ. Βασιλείου Χριστόπουλου του Γεωργίου, Δημο-

τικού Συμβούλου, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλο του 
Αλεξίου, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπροσώπου του Δήμου Αιγια-
λείας στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων, για το έτος 2022.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει για:
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α. το χαρακτηρισμό χρόνου ως πολυσύχναστου ή μη για να θεω-
ρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 2.

β. τη δυνατότητα ανύψωσης/ καθόδου του αλεξίπτωτου από / σε 
πλωτή εξέδρα πλησίον της ακτής κατά τις διατάξεις της παρ18γ του 
άρθρου 7.

γ. τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών κατά τις 
διατάξεις της υποπαρ.2η του άρθρου 10.

δ. τα είδη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και το μέγιστο αριθ-μό 
τους (μονάδες) ανά είδος, κατά εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατά-ξεις 
της παρ.1 του άρθρου 22.

ε. τη θέση του δίαυλου κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του 
άρθρου 27.

στ. την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 22 και των άρθρων 28, 29 και 30 κατά περίπτωση.

ζ. την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παρ.3 
του άρθρου 23.

η. τη δυνατότητα μείωσης της απόστασης από την ακτογραμμή 
κατά τις διατάξεις των παρ.5α και 5γ του άρθρου 6, 17α και 17γ του 
άρθρου 7, 12α και 12γ του άρθρου 8, 12α και 12γ του άρθρου 9 και 4α 
και 4γ του άρθρου 20.

θ. κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας
   Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας
   Γραφείο Γενικής Αστυνομίας
   Νότιος Λιμένας Πάτρας
   Τ.Κ.261 10 - Πάτρα
2)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας
   Ψαρών 2 - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απόφαση 71

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 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)Γρη-γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημή-τριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
Μπούνια, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυ-ροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 26)Μαρία 
Ιατροπούλου, 27)Γεώργιο Κουβαρά, 28)Αγγελική Κουρή και 29)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 21:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας 
Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.10962/01.04.2022, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του 
άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
(Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ 
αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-λείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί 
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατε-πείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα 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.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
3)Παναγιώ-της Μάρκου και 4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
κωλυόμενοι.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου» και θέτει υπόψη 
του Σώματος την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, 
η οποία έχει ως ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7-11-2011).

3. Την υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης.

4. Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
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5. Το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με το άρ-
θρο 61 του Ν.4257/2014.

6. Τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.
7. Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έρ-

γων Δ.Ε. Αίγιου» προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Η από 23-08-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου».
9. Την από 19-10-2020 Τελική Επιμέτρηση του έργου: «Κατα-

σκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου».
10. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτρο-

πής οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω έργου της 
παρ.7 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του 
1.000.000,00 €, σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.

Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το τα άρθρα 170 & 172 του 
Ν.4412/2016,

1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του 
που θα συμμετάσχει στην εν λόγω Επιτροπή ως μέλος αυτής.

2. Προβείτε στην συγκρότηση της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής α-
πό τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς 
που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με το από 03-
03-2022 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ.πρωτ.6592/25-02-2022 
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το Πρακτικό Κλήρωσης και το 
Τεχνικό Δελτίο του έργου».

Κατόπιν αυτών η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, διεξάγει κλήρωση από το σύνολο των Μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, απ’ όπου προέκυψαν οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη, με αναπληρωτή τον 
Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου.

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

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

Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc,
β)την ανάγκη ορισμού Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του: «Κα-

τασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου»,
γ)τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των μελών του,
δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.6592/25.02.2022 Ανακοίνωση,
ε)το Αποδεικτικό Ανάρτησής της,
στ)το από 03.03.2022 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
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ζ)το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όρ-
γανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρ-
θρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,

η)το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφε-
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου», προϋπολογισμού 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία απαρτίζεται α-
πό τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:
1)Ανδρέας Τσιγκρής του Θεμιστοκλή, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανι-

κών, Πρόεδρος.
2)Δέσποινα Ράπτη του Ανδρέα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Χαράλαμπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχα-

νικών.
2)Χριστίνα Δαφνοπούλου του Παναγιώτη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχα-

νικών.
3)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
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1)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Μέλη Επιτροπής (Διά της αρμόδιας Διεύθυνσης)
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