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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Απόφαση 107

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 
5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 
13)Δημήτριο Μπούνια, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Βασίλειο 
Τομαρά, 16)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 17)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 18)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή και 22)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη,
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συνήλθε σήμερα είκοσι δύο (22) Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, 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.22266/17.06. 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», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Μιχαήλ 
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Κυριακόπουλος, 6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 7)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 8)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 9)Παναγιώτης Μάρκου και 
10)Παναγιώ-της Παπακωνσταντινόπουλος, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.192/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022.

Κατόπιν αυτών η κα Πρόεδρος καλεί τους επικεφαλής των λοιπών 
παρατάξεων να καταθέσουν τις εναλλακτικές προτάσεις τους και τους 
Δημοτικούς Συμβούλους που τυχόν έχουν ενναλακτική πρόταση.

Αφού δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, ξεκινάει 
αναλυτική συζήτηση επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και τις παρ.ΙΙΙ & IV της υπ’ 
αριθ.108/72349/ 16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τις υπ’ αριθ.192/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022,

β)την υπ’ αριθ.56/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΞ7Ω6Χ-9ΛΚ) απόφασή του, 
περί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των 
οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2022, η 
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.57633/15.04.2022 (ΑΔΑ: 
6ΛΙΣΟΡ1Φ-ΞΦ4) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

γ)την υπ’ αριθ.85/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9) απόφασή του, 
περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ. 
92750/15.06.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΦΟΡ1Φ-ΝΙΩ) όμοια του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

δ)την ανάγκη εκ νέου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022,

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

στ)την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23. 
07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
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ζ)την παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 
06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-
σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμο-
διοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-
τάξεις»,

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

θ)τις παρ.8 & 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 
23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και τροποποιήθηκαν με τις παρ.1Α και 1Β 
αντίστοιχα του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

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

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

ιβ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς Συμβού-
λους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν δέκα εννέα (19) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι 
υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 
οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται 
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σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/ 
16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή 
πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], ενώ οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος και 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, δήλωσαν «παρών» και συνεπώς οι 
ψήφοι τους δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «αποχή από την ψηφοφορία, εκφράζεται 
συνήθως με τη δήλωση «παρών», καθώς και 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», 
συνεπώς η μοναδική πρόταση, απουσών εναλλακτικών όμοιων, 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι 
υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 
οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται 
σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.9 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση 
προϋπολογισμού»],

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
192/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως 
ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων

Μετά από εισήγηση αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός έτους 2022 
με την εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων για την ανάδειξη των επιχειρημάτων 
παραμονής του τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας ως κάτωθι:

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-
6431.012

Παραγωγή τηλεοπτικού τρέιλερ με την
ανάδειξη των επιχειρημάτων παραμονής του 
τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας

1.612,00
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00-
6431.013

Δημοσίευση σε εφημερίδες για την ανάδειξη 
των επιχειρημάτων παραμονής του τμήματος

Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας
1.984,00

00-
6431.014

Προβολή banner στα site για την ανάδειξη 
των επιχειρημάτων παραμονής του τμήματος

Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας
496.00

00-
6431.015

Τηλεοπτικό σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
για την  ανάδειξη των επιχειρημάτων

παραμονής του τμήματος Φυσικοθεραπείας 
στο Δήμο μας

496,00

00-
6431.016

Παραγωγή και εκτύπωση φυλλαδίων για την
ανάδειξη των επιχειρημάτων παραμονής του
τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας

396,80

00-
6431.017

Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης για την 
ανάδειξη των επιχειρημάτων παραμονής του 
τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας

2.880,00

00-
6431.018

Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης για την
ανάδειξη των επιχειρημάτων παραμονής του 
τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας

500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 19.220,00 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων - Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. 
Εξόδων

Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής εισηγήθηκε 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με 
αύξηση τον κωδικό 00-6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία» και δημιουργία Κ.Α. Εξόδων 00-6735. Επιχορηγήσεις σε 
αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ως κάτωθι:

Αυξάνονται  οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία 35.931,00

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία 25.000,00
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-6511.001 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δανείων -60.931,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 19.220,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2022.
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 και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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