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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

δια ζώσης 
Τετάρτη 1 Ιουνίου  2022

Απόφαση 81

«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού 
θέματος εκτός Ημερήσιας Διατάξεως».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
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Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ζητά α-
πό το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι του κάτωθι θέματος:

• «Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία 
Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τα όσα εξέθεσε η κα Πρόεδρος,
β)την παρ.7 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 με 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

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κήρυξη του θέματος με τίτλο:

• «Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία 
Δήμου Αιγιαλείας»,

ως κατεπείγον και συνεπώς την ένταξή του προς συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 82

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: 

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

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας», το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.81/2022 απόφασή του και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.20/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας», το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική 
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας.

(Ως ο συνημμένος Κανονισμός Λειτουργίας)».
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 υπ’ αριθ.20/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και 
Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και

β)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 
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
Την Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ο 
οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

Άρθρο 1: Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ αριθ. 4249/τ.Β΄/ 5-12-2017 με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός 
Λειτουργίας Δημοτικών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

Άρθρο 2: Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής 
και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

•   Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με 
τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

•     Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά,  
συναισθηματικά και κοινωνικά.

•     Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης 
παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση 
και καθοδήγηση.
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•     Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή 
τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο 
ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

•     Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που 
φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

•     Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς.

Άρθρο 3: Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών
1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές 
προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της 
εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από 
μεταδοτικά νοσήματα.

       Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή          
αναπηρίες εγγράφονται  στο  Σταθμό,  εφόσον  βεβαιώνεται  με  
γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι 
ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο 
λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.  
Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό 
κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν 
υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως 
ισχύουν.
Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την 
Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες 
τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και 
υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

  Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά 
παιδιά  ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 
ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 6 μηνών έως την 
ηλικία   εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

       Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών   
Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

  β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού έχουν συμπληρώσει την 
απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του Σταθμού.

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του 
Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που 
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υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη 
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα 
παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, 
προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για 
κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, 
μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά 
γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των 
γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με 
σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.)

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, με απόφασή του 
εξειδικεύει  τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη 
μοριοποίησή τους. Από το σύστημα  μοριοδότησης  εξαιρείται  η 
δημοτικότητα, καθώς  και  οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του 
αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του  Δήμου.

4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και     
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

       α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του 
πατέρα ή  του   κηδεμόνα του παιδιού.

       β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική 
πράξη συμφώνου συμβίωσης.

      γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή 
πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 
εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και 
αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της 
σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

      δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του 
γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 
Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα 
εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του 
παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως 
κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

   στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 
οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των 
γονέων.

   ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί 
απαραίτητο.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής 
κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται 
στον οικείο ΟΤΑ και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.
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       Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 
κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί.

       Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του 
νομικού προσώπου, συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία 
μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό.

       Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική 
συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

  Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά 
προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο δημοτικό 
κατάστημα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
κάθε έτους.

6.   Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 4.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή 

κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. δικαιολογητικών, απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

7. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και 
συνεπώς  μοριοδοτείται.

8. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα 
έναντι της   ιδιότητας του κατοίκου.

  Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη  
αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μπορεί να 
αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων 
και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, 
εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν.

       Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η 
υγεία και ο  εμβολιασμός των παιδιών.

Άρθρο 4: Διακοπή Φιλοξενίας
1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς 

Παιδικούς,   Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται 
πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου :

    α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των 
παιδιών.

         β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την 
υγεία των παιδιών  που δεν  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν   από  το 
Σταθμό,  μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και 
κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
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  γ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες 
ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται 
με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
 δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών 
τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον 
έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της 
ανωτέρω προθεσμίας.

2.  Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά 
από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα 
με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η 
διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της 
απόφασης της παραγράφου 1.

Άρθρο 5: Οικονομική Συμμετοχή
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μετά από πλήρως 
τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να 
ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις 
οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική 
τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των 
γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής 
οικονομικής συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και 
να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού 
διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.
Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η 
πιθανή μείωση αυτών.
Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται 
από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να 
τεκμαίρεται πλήρως.

Άρθρο 6:  Μεταφορά Παιδιών
1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται βρέφη ή νήπια στους Σταθμούς με 

μεταφορικό μέσο που αυτοί διαθέτουν πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς 
των νηπίων/βρεφών.

2. Με απόφαση της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου του Σταθμού 
ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, 
κατά τη μεταφορά τους, σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε 
βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους.

3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και είναι ανεξάρτητο 
από την οικονομική εισφορά του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ανάλογο της οικονομικής 
δυνατότητας των γονέων.

Άρθρο 7: Λειτουργία Σταθμών
1. Η λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου 
έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως 
Παρασκευή.

2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η 
Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή 
του Θωμά.

3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του 
Σταθμού και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

4. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από την 7:00 ώρα λήγει την 16:00 
ώρα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου, μπορεί να παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες επιπλέον το 
ωράριο λειτουργίας του Σταθμού.
Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εφαρμόζονται οι   
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8: Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα
1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός συγκροτείται:

    α)  Από τμήματα βρεφών 6 μηνών - 1,5 ετών.
    β)  Από τμήματα βρεφών 1,5 ετών - 2,5 ετών

2. Κάθε Παιδικός Σταθμός συγκροτείται:
    α)  Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών - 3,5 ετών

β) Από τμήματα νηπίων 3,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην  
υποχρεωτική εκπαίδευση.

3. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα 
προαναφερόμενα τμήματα.

4. Σε κάθε Βρεφικό τμήμα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί 
και μία/ένας (1) βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη.

5. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) 
παιδαγωγός και μία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.

6. Στο Σταθμό δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ΄ υπέρβαση 
της δυναμικότητάς του, μέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί 
το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό.

Άρθρο 9: Ιατρική παρακολούθηση
1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον 
οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από Παιδίατρο, ο οποίος 
επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες.
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2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από 
τον Παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και 
συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον 
Σταθμό.

3. Ο Παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις 
σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές 
μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον 
ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.

4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση 
και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά 
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για 
κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία 
των παιδιών.
Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του Σταθμού 
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

5.  Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να 
ειδοποιήσουν αμέσως τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του 
Σταθμού.

       Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία 
έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.

Άρθρο 10 : Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών
1. Στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που 
εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με 
αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με 
διάλογο και επεξήγηση.
Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική 
επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. 
Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η 
κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ 
τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση 
κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

2.  Η προσέλευση γίνεται μέχρι τις 9 π.μ. Μετά τις 9 π.μ. δεν γίνονται 
δεκτά βρέφη ή νήπια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις 
οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού.

3.  Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα 
βασικά χρονικά σημεία αυτού, όπως προσέλευση, αναχώρηση των 
παιδιών, ώρες φαγητού.
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α)   Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ.
β)   Ώρα πρωινού: 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.
γ)   Ώρα μεσημεριανού: 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.
δ)   Ώρα αναχώρησης: 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ.

4.  Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού σχεδιάζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, 
αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην 
παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις 
ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των 
οικογενειών τους.

  Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, 
ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των 
παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.

5. Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των 
Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, δραστηριότητες 
που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

6. Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών  
Σταθμών ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή 
των παιδιών.

     Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική 
δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο 
περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία. 
Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε 
βρέφους/νηπίου και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της 
συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του 
βρέφους/νηπίου.

Άρθρο 11: Διατροφή Παιδιών
1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη 

ποιοτικά και  ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα).
                Για τους Σταθμούς που έχουν παρατεταμένη (απογευματινή) 

λειτουργία  λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των 
παιδιών.

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες 
παιδιατρικές  απόψεις για  την  υγιεινή  διατροφή  των  παιδιών, 
μπορεί  να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από 
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά Παιδίατρος και ο/η 
Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του Σταθμού. Γνώμη διατυπώνει 
συμπληρωματικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό.

3. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο 
λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά 
ισχύει.
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Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του 
Σταθμού, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών 
φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, 
γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους 
ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που 
περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, 
αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.
Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών 
και νηπίων σε Σταθμό ή σε Σταθμούς που θα λειτουργούν ως 
κεντρικά μαγειρεία.
Εξαίρεση αποτελεί το γάλα, το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται 
εντός του Σταθμού.
Η τροφή μεταφέρεται στους υπόλοιπους Σταθμούς με ασφαλή τρόπο, 
σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρ.2 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας.

Άρθρο 12: Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού
Το προσωπικό των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη 
λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις 
του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί 
τα καθήκοντά του ευσυνείδητα.

Άρθρο 13: Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής:
1. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό:
     α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος, 
ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. 

    Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα 
απασχόλησης.
β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή 
του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.).

    γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών 
τους αναγκών.

    Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την 
αυτοεξυπηρέτησή τους.

    δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο  
σχετικά με την υγεία τους περιστατικό.

    ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για 
τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες 
τους.
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    στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με 
υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ` 
αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους.

     Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η 
λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της 
προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.

     ζ) Ενημερώνει μία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, 
σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση και με 
τους δύο (2) γονείς.

     η) Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και 
εκδηλώσεις του Σταθμού.

2. Ο/Η Βοηθός Παιδαγωγού:
Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα 
καθήκοντά του, σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην 
περίπτωση απουσίας  του  προσωπικού  της  προηγούμενης   
παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενος/η στον/στην 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη.

3. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το 
Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):

    Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών 
κάθε  Σταθμού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο.

     Πραγματοποιεί τις κοινωνικές έρευνες, σε συνεργασία με το 
παιδαγωγικό προσωπικό, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 
Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο του Σταθμού.

4.  Η Μαγείρισσα ή ο Μάγειρας:
     α) Είναι υπεύθυνη/νος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και 

έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. 
Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους 
χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενη/νος κάθε σχετικό μέτρο.

     β) Παραλαμβάνει καθημερινά από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη 
την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το 
διαιτολόγιο.

    γ) Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει 
για την καλή κατάστασή τους, ευθυνόμενη/νος για κάθε απώλεια ή 
αδικαιολόγητη καταστροφή.

    δ) Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία του μαγειρείου.

5. Ο/Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος:
Φροντίζει τη διανομή του φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό 
στη διανομή του φαγητού στα παιδιά και φροντίζει για τη 
συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του.
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     Επίσης, βοηθά το μάγειρα ή τη μαγείρισσα στην προετοιμασία του   
φαγητού.

6. Το Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών Εργασιών:
     Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται 
από τον/την Προϊστάμενο/ Προϊσταμένη του Σταθμού. Χρησιμοποιεί 
υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από το Διαχειριστή με 
υπηρεσιακό σημείωμα.

7. Ο/Η Παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση έργου, 
έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή 
τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του/της στην ατομική καρτέλα 
κάθε παιδιού.
β) Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος/η με τον/την Κοινωνική Λειτουργό 
και τον/την Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωματική υγεία 
και ανάπτυξη των παιδιών.
γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που 
απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό 
που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.
δ) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 
παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.

    Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε 
έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών 
του.

8. Ο/Η Ψυχολόγος του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το  
Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής 
υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενος/η στενά με τον/την 
Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό 
προσωπικό.
Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την 
καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και 
ιδιαίτερες συναντήσεις.

9. Ο/Η Διατροφολόγος (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό,  
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και στην εκτέλεση του προγράμματος διατροφής των βρεφών και 
νηπίων του Σταθμού.
Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται 
καθοιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση 
τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας. Παρακολουθεί 
την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα 
σχετικά με τη διατροφή.
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Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/διαλέξεις που τυχόν 
οργανώνει ο Παιδικός Σταθμός για τα θέματα σωστής διατροφής και 
καταπολέμησης θεμάτων  δυσθρεψίας  (παχυσαρκίας  ή   ανεπαρκούς  
ποσοτικά   ή  ποιοτικά διατροφής). Τέλος, συνεργάζεται με τον/την 
Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.

10. Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το 
Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):
Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, 
παροχή πρώτων βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν 
από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη 
άμεση ενημέρωση του γονέα.
Φροντίζει για την πιθανή μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο 
του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.

11. Ο/Η Οδηγός:
Επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων 
παιδιών προς και από το Σταθμό, είναι υπεύθυνος/η για την καλή 
συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου του Σταθμού και 
οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 
τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών.
Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο μεσοδιάστημα των μεταφορών.

Άρθρο 14: Τηρούμενα Βιβλία
Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή):

α.  Μητρώο βρεφών και νηπίων, ανάλογα με το είδος του Σταθμού.
β.  Φάκελος υγείας των βρεφών ή/και νηπίων.
γ.  Βιβλίο παρουσίας των βρεφών ή/και νηπίων.
δ.  Βιβλίο συμβάντων.
ε.  Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού.

Άρθρο 15: Ειδικοί Κανόνες για το Προσωπικό
1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθμού 

είναι ανάλογες με το κατά νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες 
λειτουργίας του Σταθμού.

2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθμό κατά 
τις εργάσιμες   ώρες.   Εφόσον συντρέχουν  ιδιαίτερα  σοβαροί  
προσωπικοί  ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη 
απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια του/της 
Προϊσταμένου/Προϊσταμένης.

3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που 
παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά.
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Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή του 
προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής 
λειτουργίας του Σταθμού.
Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού 
σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το 
προσωπικό.

Άρθρο 16: Κανονική Άδεια Προσωπικού
1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθμούς που 

λειτουργούν εντός νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων 
ή ως υπηρεσία του Δήμου, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών 
βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας.

      Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

2. Το προσωπικό που απασχολείται στους Σταθμούς των νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α΄ βαθμού λαμβάνει την 
κανονική του άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό 
Προσωπικού του οικείου νομικού προσώπου και τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 17: Τελικές Διατάξεις
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα 
Κανονισμό, ρυθμίζεται με την έκδοση απόφασης του αρμόδιου οργάνου 
Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδείας, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία
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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 83

ΘΕΜΑ:
«Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστηριότητας «Καφέ Μπαρ», 

επί των οδών Φιλοποίμενος και Ζ.Πηγής 53 της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστηριότητας «Καφέ Μπαρ», 
επί των οδών Φιλοποίμενος και Ζ. Πηγής 53 της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», το οποίο προτάθηκε ομόφωνα 
και συζητήθηκε πριν από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και δίνει 
τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Ο κ. Φραντζής αιτείται την χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης 
για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ 
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί των οδών Φιλοποίμενος & Ζ. Πηγής 53 
στο Αίγιο. Για την χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης απαραίτητο 
δικαιολογητικό είναι η χρήση γης από την Υπηρεσία Δόμησης.

Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας χορήγησε στον κ. 
Φραντζή την χρήση γης του ακινήτου και μας γνωρίζει ότι:

• Στο Οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ακίνητο η χρήση 
που το χαρακτηρίζει είναι αμιγής κατοικία, σύμφωνα με τον Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αιγίου (ΦΕΚ 604/Δ/16-7-1986).

• Όμως στην παρ.5 της Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (472/3-2-2014) 
αναφέρει ότι: ως «υπάρχουσες» ή «υφιστάμενες» χρήσεις που 
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αναφέρονται σε κανονιστικές πράξεις χρήσεων γης νοούνται και χρήσεις 
που προβλέπονται στις οικοδομικές άδειες, ανεξάρτητα από το γεγονός 
έκδοσης άδειας λειτουργίας για τη χρήση που προβλέπεται στην 
οικοδομική άδεια.

• Επιπλέον, το Π.Δ.16-8-2016 (ΦΕΚ.181/ΑΑΠ/20-9-2016) ορίζει 
ότι: «Εξαίρεση αποτελούν οι υφιστάμενες χρήσεις που εξακολουθούν να 
λειτουργούν έως την πάροδο δέκα (10) ετών από την δημοσίευση του 
διατάγματος, Π.Δ.16-8-2016 (ΦΕΚ.181/ΑΑΠ/20-9-2016) μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πιστοποιεί ότι δεν αποτελούν 
πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κατοικία».

Στην προκειμένη περίπτωση, η δραστηριότητα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» μπορεί να θεωρηθεί υφιστάμενη χρήση εφόσον 
προβλέπεται στην  οικοδομική άδεια (751/1998) και δύναται να 
λειτουργήσει ως νομίμως υφιστάμενη χρήση όπως ορίζεται στο Π.Δ.16-
8-2016 (ΦΕΚ. 181/ΑΑΠ/20-9-2016) έως την πάροδο δέκα (10) ετών από 
την δημοσίευση του Διατάγματος μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Στο κατάστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί, η ένταση της 
μουσικής δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db (Α), θα 
πρέπει να λειτουργεί με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλο 
(αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να 
μην δημιουργείται  ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Φραντζή, για τη χορήγηση 

βεβαίωσης εγκατάστασης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί των οδών 
Φιλοποίμενος & Ζ. Πηγής 53 στο Αίγιο.

Το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει νομίμως, έως την πάροδο 
δέκα (10) ετών από την δημοσίευση του διατάγματος Π.Δ.16-8-2016 
(ΦΕΚ.181/ΑΑΠ/20-9-2016), διότι αυτή η δραστηριότητα δεν αποτελεί 
πηγή όχλησης».

Κατόπιν, η κα Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. 
πρωτ.19005/01.06.2022 Υπόμνημα του κ. Θωμά Κουνινιώτη, κατοίκου 
Αιγίου και ιδιοκτήτη διαμερισμάτων επί της οδού Ζ.Πηγής 53 και 
Σωκράτους, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Το ‘’εν λόγω κατάστημα’’ λειτουργούσε από τον Οκτώβριο του 
2013 έως 11 Απριλίου του 2015, ενώ το κτίριο όπου στεγάζεται είναι μια 
παλιά αποθήκη με οροφή από τσίγκο και στέγη του εδράζεται μέσα στον 
τοίχο του κτιρίου της οικίας μου στο μέσο του ύψους του διαμερίσματος 
1ος Όροφος: Ζωοοδόχου Πηγής 53.

Το κτίσμα αυτό δεν έχει δικό του εξωτερικό τοίχο προς την πλευρά 
της οικίας μου – ούτε αποτελεί μεσοτοιχία όπως υποστηρίζει η υπηρεσία 
καθώς αποτελεί παλιά κατασκευή αποθήκης εφαρμοσμένη επί της 
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εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου του διαμερίσματος μου 
(υπνοδωμάτια).

Συγκεκριμένα ο περιβάλλοντας χώρος της αποθήκης (κτίριο) 
ουδέποτε είχε χρήση διαφορετική και δεν μπορεί να πληροί τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται στις κείμενες διατάξεις (Υγειονομικές, 
Πολεοδομικές, Αστυνομικές, σχετικά με την χρήση γης και τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες).

Η όχληση δεν προκαλείτο μόνο σε εμένα και τους οικείους μου 
αλλά και στους περίοικους όπως αποτυπώνεται σε σχετικά έγγραφα.

Το πρόβλημα ήταν τόσο έντονο και συνεχόμενο σε τέτοιο βαθμό 
που όλη εκείνη την περίοδο οδήγησε σε συνεχόμενες καταγγελίες, 
νομικές περιπέτειες και εμπλοκή αντίστοιχων υπηρεσιών υγειονομικών, 
αδειοδοτήσεων κ.τ.λ.

Η όχληση δεν αφορά μόνο σε ηχορύπανση αλλά προκαλείται και 
από τριγμούς, βόμβους και δονήσεις που μεταφέρεται με πολλούς 
τρόπους (έδραση στέγης η οποία ακουμπάει στον μοναδικό τοίχο 
ιδιοκτησίας μου, έλλειψη εξωτερικής τοιχοποιίας της ιδιοκτησίας του, 
θόρυβος, οροφή από τσίγκο, εξαερισμός, W.C., πόρτα εισόδου του 
καταστήματος απόσταση από παράθυρα - 2μέτρα, και πολλά άλλα).

Σε σχέση με το νέο εξωτερικό χώρο που καταλαμβάνεται, 
εγείρονται και νέα θέματα όχλησης, ηχορύπανσης, υγειονομικού 
περιεχομένου,
πολεοδομικές, πυρασφάλειας, (καπναγωγών, W.C, κ.τ.λ.).

Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω και 
ενημερωθείτε περεταίρω από τις υπηρεσίες σας για το εν λόγω ιστορικό 
και όλες τις κείμενες διατάξεις (Υγειονομικές, Πολεοδομικές, 
Αστυνομικές, σχετικά με την χρήση γης και τις ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες)».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κ. Γεωργίου 

Φραγκονικολόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.2520/08.11.2021 αίτηση του κ. Χρήστου 

Φραντζή,
γ)το υπ’ αριθ. πρωτ.2520/26.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας,
γ)το γεγονός ότι από τις αιτούμενες δραστηριότητες μόνο η 

δραστηριότητα «Καφέ Μπαρ», δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το 
περιβάλλον και ιδιαίτερα για την κατοικία,

δ)την ανάγκη πιστοποίησης περί μη όχλησης της επιχείρησης,
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ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.19005/01.06.2022 Υπόμνημα του κ. Θωμά 
Κουνινιώτη, κατοίκου Αιγίου και ιδιοκτήτη διαμερισμάτων επί της οδού 
Ζ.Πηγής 53 και Σωκράτους,

στ)την παρ.5 του άρθρου 3 του από 16.08.2016 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.181/ 
τ.Α.Α.Π./20.09.2016) «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (N. 
Αχαΐας)» 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Γεώργιος Κουβαράς και 
3)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Πιστοποιεί ότι:
Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ Μπαρ-

Αναψυκτήριο», ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Φραντζή, επί της συμβολής των 
οδών Φιλοποίμενος & Ζ. Πηγής 53 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, μπορεί να λειτουργήσει νομίμως, έως την πάροδο 
δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση του από 16.08.2016 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.181/ 
τ.Α.Α.Π./20.09.2016) «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (N. 
Αχαΐας)», διότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί πηγή 
όχλησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Χρήστο Φραντζή (Διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Θωμά Κουνινιώτη, Ζ.Πηγής 53 και Σωκράτους – 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 84

ΘΕΜΑ:
«Συζήτηση και λήψη μέτρων για την παραμονή του Τμήματος

Φυσικοθεραπείας στην πόλη του Αιγίου».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Συζήτηση και λήψη μέτρων για την παραμονή του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας στην πόλη του Αιγίου» και δίνει τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά επί του θέματος.

Μετά την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και τις 
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, η κα Πρόεδρος καλεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

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

β)τα όσα εξέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
γ)την ανάγκη κινητοποιήσεων και λήψης μέτρων για την 

παραμονή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην πόλη του Αιγίου 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 
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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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος και 3)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη λήψη μέτρων και περαιτέρω κινητοποιήσεων από τη 

Συντονιστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, για την παραμονή του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην πόλη του Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Συντονιστική 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 85

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρώτης (1ης) 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος τις 
υπ’ αριθ.130/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΡΡΩ6Χ-Ε9Θ) και 153/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΙΨΚΩ6Χ-Χ9Ο) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022.

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)τις υπ’ αριθ.130/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΡΡΩ6Χ-Ε9Θ) και 153/2022 
(ΑΔΑ: ΨΙΨΚΩ6Χ-Χ9Ο) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022,

β)την υπ’ αριθ.56/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΞ7Ω6Χ-9ΛΚ) απόφασή του, πε-
ρί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οι-
κονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2021, η ο-
ποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.106032/23.06.2021 (ΑΔΑ: 
6ΜΒΗΟΡ1Φ-94Λ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

γ)τις υπ’ αριθ.93/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΦΩ6Χ-5Ν3), 116/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΧΡΘΩ6Χ-2Ω7), 145/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΦ3Ω6Χ-ΚΒΕ), 173/2021 (ΑΔΑ: 
9ΦΩΘΩ6Χ-Ω5Η) και 223/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΥ7Ω6Χ-ΥΤΒ) αποφάσεις 
του, περί έγκρισης αναμορφώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-
λείας οικονομικού έτους 2021, οι οποίες βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ 
αριθ.πρωτ.129058/27.07.2021 (ΑΔΑ: 6Ε0ΧΟΡ1Φ-ΡΤ2), 139447/11.08. 
2021 (ΑΔΑ: Ψ77ΥΟΡ1Φ-ΔΘΕ), 205400/16.11.2021 (ΑΔΑ: 64Ρ5ΟΡ1Φ-
0ΣΑ) και 222251/07.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΟΡ1Φ-ΘΞΚ) όμοιες του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλά-
δας & Ιονίου,

δ)την ανάγκη εκ νέου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021,

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

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

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

η)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ε-
σωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
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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»,

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

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

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

ιε)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδο-
σης της πανδημίας»,
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ιστ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-
0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας» και

ιζ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς Συμβού-
λους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/ 
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν δέκα (10) 
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 
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)»], δεν 
τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Βασίλειος Θ. 
Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Τομαράς, 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 
8)Παναγιώτης Γιαννούλης, 9)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 10)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
12)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 13)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
14)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 15)Μαρία Ιατροπούλου, 
16)Γεώργιος Κουβαράς και 17)Αγγελική Κουρή και συνεπώς οι ψήφοι 
τους θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, 
[σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/72349/ 16.10.2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ.117/ 90814/19.12.2019 όμοια, 
όπου ρητά αναφέρεται ότι: «…έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες 
για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να 
εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά 
υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική 
Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)». (Και 
επιπλέον) «…χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης 
θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας 
διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της 
πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς η 
μοναδική πρόταση, απουσών εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει την 
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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»], 
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος και 3)Δημήτριος Μπούνιας,

Αποφασίζει
Την έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθ.130/ 2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΡΡΩ6Χ-Ε9Θ) και 153/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΨΚΩ6Χ-
Χ9Ο) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως 
ακολούθως:

Α) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του 
Αποθεματικού με ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με ενίσχυση Κ.Α. εσόδων με την αποδοχή 
της συμπληρωματικής κατανομής μηνός Απρίλιου έτους 2022 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α.Δ.Α ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6) προς 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών η/και την υλοποίηση 
έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων ως κάτωθι:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 295.445,95

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 305.445,95 €

2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με Μείωση Κ.Α. Εξόδων με Μείωση Κ.Α. Εσόδων με δημιουργία 
Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. Εσόδων:

Με την αριθ.7446/2021/12-01-2022 (ΑΔΑ: 9Λ1Ω46ΜΤΛ6-Ζ76) 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα 
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«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου «Ψηφιακή ανάδειξη της ιστορίας του 
1821 στον Δήμο Αιγιαλείας» με ποσό χρηματοδότησης 100.960,00 €.

Με το αριθ.πρωτ.14216/15.02.2022 έγγραφο το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων, μας γνωρίζει ότι με την αριθ.3762-8-
10.02.2022 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω2Η6469ΗΗ7-2ΗΧ), ενέκρινε τη 
χορήγηση επενδυτικού δανείου στον Δήμο Αιγιαλείας, συνολικού ποσού 
100.960,00 €, για την εκτέλεση έργου «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας 
του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Απαιτείται να εγγραφεί το παραπάνω 
επενδυτικό δάνειο στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προβλέπεται στην με αριθ. 55040/21-7-
2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 3291/τ.Β/ 26-7-2021) περί Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική 
τροποποίηση της υπ’ αριθ.7028/2004 (Β' 253) απόφασης, στο άρθρο 3 
στην ενότητα Β5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ. Β.5. 1, 
είναι:

α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, 
απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού και

β) απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των 
όρων του δανείου.

Στην περίπτωση μας ικανοποιούνται και τα δύο (2) κριτήρια αφού 
πέραν του εγγράφου του ΤΠΚΔ περί έγκρισης του Δανείου έχει ληφθεί 
και η αριθ.68/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 
και αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού 
δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 100.960,00€ 
για την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 
στον Δήμο Αιγιαλείας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Με βάση τα παραπάνω μειώνεται ο Κ.Α.1322.027 με τίτλο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 κατά 
6.200,00 €, αφού η χρηματοδότηση τελικά προήλθε από επενδυτικό 
δάνειο του ΤΠΚΔ και όχι από το ΥΠΕΣ και η εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 της χρηματοδότησης 
του επενδυτικού δανείου, με τη δημιουργία ενός νέου Κ.Α. στο σκέλος 
των Εσόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α. 3123.002 με τίτλο 
Χρηματοδότηση από επενδυτικό δάνειο ΤΠΚΔ στο Πρόγραμμα 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Απόφαση 3762-8/2022) και ποσό 100.960,00 € 
και την μεταφορά του μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των Εξόδων, 
ενισχυμένου με ποσό 25.240,00 € από Δημοτικούς πόρους, με τη 
δημιουργία ενός (1) νέου Κ.Α. του Κ.Α. 61-6117.012 με τίτλο Ψηφιακή 
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ανάδειξη της ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας και ποσό 
120.000,00 € ως εξής:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

1322.027 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 -6.200,00

   Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

3123.002
Χρηματοδότηση από επενδυτικό δάνειο 

ΤΠΚΔ στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ (Απόφαση 3762-8/2022)

100.960,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

61-
6117.012

Ψηφιακή ανάδειξη της ιστορίας του 1821 
στον Δήμο Αιγιαλείας 120.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-6492.
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

-10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 290.205,95 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων και Κ.Α. Εξόδων:

Με την 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:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

4311.
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών

αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)

64.465,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-
6711.001

Απόδοση σε σχολική επιτροπή Α/θμιας
Εκπαίδευσης 32.232,50

00-
6711.002

Απόδοση σε σχολική επιτροπή Β/θμιας
Εκπαίδευσης 32.232,50

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 290.205,95 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία  Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2022 οι πιστώσεις για 
προμήθεια οικοδομικών υλικών εγγράφηκαν σε ένα Κ.Α. ώστε να προβεί 
η Υπηρεσία σε έναν ενιαίο διαγωνισμό για όλο τον Δήμο Αιγιαλείας. 
Προκειμένου όμως για την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης της 
παραπάνω προμήθειας και των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει 
πρέπει να εγγραφούν σε ξεχωριστές  πιστώσεις ανά δημοτική Ενότητα.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνει την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 με την 
μείωση Κ.Α. και τη δημιουργία νέων Κ.Α. ως ακολούθως:

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ 26.300,00

30-6662.011 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ 37.200,00

30-6662.010 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ 37.200,00

30-6662.009 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 37.200,00

30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ 26.400,00

Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-6662.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας -164.398,02

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των  290.303,97 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2022 οι πιστώσεις για 
προμήθεια σκυροδέματος  εγγράφηκαν σε ένα Κ.Α. ώστε να προβεί η 
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Υπηρεσία σε έναν ενιαίο διαγωνισμό για όλο τον Δήμο Αιγιαλείας. 
Δεδομένου όμως των αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων για την 
αποκατάσταση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας των οδών των 
Δ.Ε. και προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης της 
παραπά-νω προμήθειας πρέπει να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις 
ανά Δημοτική Ενότητα.

 Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνει την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 με τη 
μείωση Κ.Α. και τη δημιουργία νέων Κ.Α. ως ακολούθως:

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-6662.014 Προμήθεια σκυροδέματος για ΔΕ Αιγείρας 37.200,00
30-6662.015 Προμήθεια σκυροδέματος  ΔΕ Ακράτας 37.200,00
30-6662.018 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Διακοπτού 37.200,00
30-6662.016 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Αιγίου 37.200,00
30-6662.017 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Συμπολιτείας 37.200,00
30-6662.019 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Ερινεού 37.200,00

Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-6662.020 Προμήθεια σκυροδέματος
Δήμου Αιγιαλείας -223.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των  290.303,97 €

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων, με αντικατάσταση τίτλου σε Κ.Α. Εξόδων, 
μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης, 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & 
Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. για την 
κάλυψη των αναγκών που δεν προϋπολογίστηκαν ορθά κατά την 
σύνταξη του προϋπολογισμού 2022 ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο  παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

10- Εργασίες εγκατάστασης κατανεμητών (rack) & 13.000,00
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6264.002 τηλεφωνικών κέντρων-Μεταφορά δικτύου
υπολογιστών μεταξύ υπηρεσιών-Συντήρηση 
και Επισκευή Η/Υ-Συντήρηση και επισκευή 

ασύρματου WIFI-Συντήρηση ΜΑ
30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.150,00

00-
6117.032

Βιντεοσκόπηση, ζωντανή διαδικτυακή
μετάδοση (Live streaming) και διαδικτυακή 

αρχειοθέτηση των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου

11.160,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

10-7134.002 Προμήθεια λογισμικού -31.000,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των  294.993.97 €

7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης των 
υπηρεσιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές ενότητες 
ενόψει και της θερινής περιόδου πρέπει να γίνει ενίσχυση των σχετικών 
ΚΑ.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων πρότεινε την ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 με την 
ενίσχυση των Κ.Α. ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-7135.002
Προμήθεια οριζόντιας & κατακόρυφης

σήμανσης καθρεπτών κυκλοφορίας & υλικών 
ονοματοθεσίας οδών

32.200,00

30-6262.024 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Αιγείρας 16.200,00

30-6262.025 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Ακράτας 16.200,00

30-6262.026 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Διακοπτού 26.200,00

30-6262.027 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 26.200,00
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οδοποιίας Δ.Ε Αιγίου

30-6262.028 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Συμπολιτείας 26.200,00

30-6262.029 Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Ερινεού 26.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των  125.593.97 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία  και Αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 
Πολιτικής Προστασίας για τις αυξημένες του ανάγκες ως προς την κοπή 
χόρτων, την κλάδευση ψηλών δέντρων με γερανοφόρο όχημα  σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας ενόψει της θερινής περιόδου, καθώς 
και την ενίσχυση των κωδικών για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών 
στις Δημοτικές Ενότητες, αναμορφώνεται με αύξηση των Κ.Α. ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

35-6262.013
Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών

δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος 
Δ.Ε. Αιγίου

10.562,80

35-6262.007 Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου 688,87

35-6262.008 Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού 8.255,00

35-6262.009 Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας 7.388,91

35-6262.010 Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας 2.912,45

35-6262.011 αροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού 2.386,19

35-6262.012 Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας 1.971,10

35-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7.362,66
00-6162.006 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Αιγίου 12.400,00
00-6162.007 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας 12.400,00

00-6162.008 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δ.Ε. Συμπολιτείας 12.400,00
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00-6162.009 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δ.Ε. Διακοπτού 12.400,00

45-7134.001
Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για 
την καταγραφή και αποτύπωση με ψηφιακά 

μέσα κεντρικού κοιμητηρίου Αιγίου
14.900,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

45-7135.001 Προμήθεια & τοποθέτηση οστεοθηκών σε 
κοιμητήρια Δήμου -24.800,00

35-6117.002

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
ωρίμανση και υλοποίηση έργων για την

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
του Δήμου

-24.800,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των  69.165.99 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 
Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται νέος Κ.Α. για κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες στην Δημοτική Ενότητα Αιγίου μειώνοντας τον Κ.Α. 
«Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων» ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

15-6117.006 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δ. Ενότητας Αιγίου 37.200,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

15-6117.004 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων -10.292,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 42.257.99 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων
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Μετά από εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων και 
Εγκαταστάσεων ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί:

Α) Για την παροχή υπηρεσίας «αντικατάσταση λαμπτήρων – 
συντήρηση φωτιστικών σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, 
ασφάλειας κ.λπ.) – εγκατάσταση & απεγκατάσταση εορταστικού 
στολισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στις Δ.Ε. Ακράτας-
Αιγείρας-Διακοπτού.

Β) Για την παροχή υπηρεσίας «αντικατάσταση λαμπτήρων – 
συντήρηση φωτιστικών σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, 
ασφάλειας κ.λπ.) – εγκατάσταση & απεγκατάσταση εορταστικού 
στολισμού» για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου στις Δ.Ε. 
Συμπολιτείας-Ερινεού.

Γ) Για την παροχή υπηρεσίας χειρισμού καλαθοφόρου οχήματος 
για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου οδοφωτισμού (καμένοι 
λαμπτήρες) – συντήρηση φωτιστικών σωμάτων- εγκατάσταση & 
απεγκατάσταση εορταστικού στολισμού.

Η  Υπηρεσία δεν διαθέτει μόνιμο χειριστή καλαθοφόρου από το 
έτος 2016 και έχει ήδη αιτηθεί την πρόσληψη τόσο μόνιμου χειριστή όσο 
και με σύμβαση ορισμένου χρόνου, χωρίς σχετική ικανοποίηση του 
αιτήματος.

Ο Δήμος διαθέτει καλαθοφόρα οχήματα χωρίς το αναγκαίο 
προσωπικό (χειριστές), προκειμένου να λειτουργήσουν.

Μετά τα παραπάνω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου 
οικον. έτους 2022 ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

20-
6117.003

Χειριστής μηχανημάτων έργου
(καλαθοφόρου) 18.600,00

20-
6117.004

Παροχή Υπηρεσίας για την  «αντικατάσταση 
λαμπτήρων - συντήρηση φωτιστικών 

σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, 
ασφάλειας κ.λπ.)

18.600,00

20-
6117.005

Παροχή Υπηρεσίας για την «αντικατάσταση 
λαμπτήρων – συντήρηση φωτιστικών 

σωμάτων (αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, 
ασφάλειας κ.λπ.) – εγκατάσταση & 

απεγκατάσταση εορταστικού στολισμού» Δ.Ε. 
Ακράτας –Αιγείρας- Διακοπτού

18.600,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €
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20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφορικών μέσων -38.437,30

20-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών  για κίνηση
μεταφορικών μέσων -7.858,63

20-6264.000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων -9.504,07

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει  στο ποσό των 42.257.99 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Στις 10-12-2021 ο Δήμος Αιγιαλείας (PB4) ζήτησε από την Κοινή 
Γραμματεία του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) να 
επαναχρησιμοποιήσει τις εκπτώσεις των συμβάσεων που σχετίζονται: α) 
Με την «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την 
δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου με  
ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο πλαίσιο του 
Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-
2020 με το συνολικό ποσό που είχε εγκριθεί από το πρόγραμμα να 
ανέρχεται στα 67.000,00 € και η σύμβαση που συνάφθηκε ανήλθε στο 
ποσό των 41.998,98 €, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα όφελος της τάξης 
των 25.001,02€ και β) με την 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) 
με το συνολικό ποσό  που είχε εγκριθεί από το πρόγραμμα να ανέρχεται 
στα 201.798,00 € και η σύμβαση που συνάφθηκε ανήλθε στο ποσό των 
164.894,16 € με αποτέλεσμα να έχουμε ένα όφελος της τάξης των 
36.903,84 €.

Το συνολικό ποσό που προέκυψε από τις δύο(2) παραπάνω 
εκπτώσεις ανέρχεται στα 61.904,86 € εκ των οποίων τα 58.904,02 € 
ζητήθηκε από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος να 
επαναχρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών της 
Διαμόρφωσης του χώρου των Παλαιών Σφαγείων, με έγκριση του 
βελτιστοποιημένου προϋπολογισμού του έργου.

Με το από 10.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής 
Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V/A Greece-Italy 
(EL-IT) 2014-2020 εγκρίθηκε ο βελτιστοποιημένος προϋπολογισμός 
του έργου «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country 
Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» από το  «Cooperation 



ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62988f4d2b1cceec6f9b8f85 στις 07/06/22 07:13
18

Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 καθώς και 
η παράταση του έργου έως 30-9-2022.

Το παραπάνω ποσό των 58.904,02 € μαζί με το υπόλοιπο της 
αρχικής σύμβασης ποσού 52.383,16 € ήτοι συνολικά 111.287,18 €, 
προερχόμενη εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση από το «Cooperation 
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, ανεγράφη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Με το πρακτικό 32/17-12-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (αρ.πρωτ.12811/15-04-2022 
και αρ.πρωτ.54574/31-12-2021) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο 
ΠΚΤΜΝΕ, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και η 1η Σ.Σ.Ε. (Συμπληρωματική 
Σύμβαση Εργασιών) με το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης για 
την ολοκλήρωση των εργασιών της Διαμόρφωσης του χώρου των 
Παλαιών Σφαγείων να ανέρχεται στα 80.837,19 €.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ποσό της χρηματοδότησης 
από το πρόγραμμα που προέκυψε από τις εκπτώσεις ανέρχεται στο 
ποσό των 58.904,02 € για δε την συμπληρωματική σύμβαση 
απαιτούνται 80.837,19 € και υπάρχει μία διαφορά της τάξης των 
21.933,17 € η οποία πρέπει να καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιάλειας οικονομικού έτους 2022 με την 
ενίσχυση του Κ.Α.61-7133.001 με  τίτλο «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)» με το ποσό των 21.933,17 € από Δημοτικούς πόρους 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμπληρωματικής 
σύμβασης, ως εξής:

Ενισχύεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

61-
7331.001

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)

21.933,17

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει  στο ποσό των  20.324.82 €
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12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος 

αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 με 
δημιουργία Κ.Α. εξόδων για την αποζημίωση αιρετών του Δήμου μας 
ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε συνέδρια και εκθέσεις που 
διοργανώνονται στο εξωτερικό, ως κάτωθι:
   

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΕ €

00-6421.002
Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για συμμετοχή 
στο εξωτερικό σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια 

για την τουριστική προβολή του Δήμου)
1.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει  στο ποσό των 18.824.82 €

Β) 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του 
Αποθεματικού με ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με ενίσχυση Κ.Α. εσόδων με την αποδοχή 
της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ.71/2020 ως κάτωθι:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

1219.007

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  

ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ Η ΜΗ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ

57.850,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 76.674,82 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με μείωση Κ.Α. Εξόδων και αύξηση Κ.Α. Εξόδων
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Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
αναμορφώνεται ο Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 για την 
υλοποίηση της δαπάνης που προκύπτει λόγω της έκτακτης ανάγκης 
«Μεταφοράς 3.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας στην ΜΕΑ 
Τριανταφυλλιάς» για την προστασία της δημόσιας υγείας, ως κάτωθι:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
7135.016 Εξοπλισμός ΜΕΒΑ -111.228,00

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

20-6414 Μεταφορές εν γένει 111.228,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 76.674,82 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων:

Μετά από εισήγηση του οικονομικού τμήματος και σύμφωνα με 
τις διατάξεις Ν.4412/16 επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για 
τη λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και 
ανομορφώνεται ο προϋπολογισμός έτους 2022 με την εγγραφή του Κ.Α. 
Δαπανών 20-6279.017 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, 
προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία του έργου: 
«Μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Προ διαλεγμένων οργανικών & 
πρασίνων) Δήμων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων» με σκοπό την παραγωγή 
compost υψηλής ποιότητας από τα προ διαλεγμένα οργανικά και η 
δημιουργία προϋποθέσεων για την περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη 
διαχείριση των Βιοαποβλήτων με μηδενική πίστωση για το έτος 2022 
(χρόνος υλοποίησής αυτής) 6 έτη + 6 έτη Προαίρεση λειτουργίας έργου 
ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
6279.017

Μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Προ 
διαλεγμένων οργανικών & πρασίνων) Δήμων 

Αιγιαλείας & Καλαβρύτων
0,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 76.674,82 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας, ρύθμισης εμπορικών 
δραστηριοτήτων, σδ/σεων, προστασίας και απασχόλησης εισηγείται την 
αναμόρφωσή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με την 
ενίσχυση του ΚΑ 30-6231 «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων», 
συνολικού ποσού 14.650,00 € ώστε να προχωρήσουμε στις ενέργειες 
μίσθωσης των κάτωθι:

• ενός ακινήτου, επιφανείας 3.000 τ.μ. περίπου, το οποίο να 
βρίσκεται στην περιοχή «Αλυκή» της Δημοτικής Κοινότητας 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να χρησιμεύσει ως 
χώρος στάθμευσης οχημάτων για την αντιμετώπιση του μεγάλου 
κυκλοφοριακού προβλήματος στην εν λόγω περιοχή κατά τη 
θερινή περίοδο του έτους 2022, σε συνέχεια της αριθ. 68/2022 
απόφασης Δ.Σ. 

• ενός ακινήτου (οικοπέδου), επιφανείας 3.000 τ.μ., προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στην Κ. 
Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, ιδιαίτερα 
κατά τους θερινούς μήνες όπου υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα λόγω της επισκεψιμότητας, σε συνέχεια της αριθ.232/ 
2021 απόφασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 14.650,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 62.024,82 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Έπειτα από το αριθ.264/10-12-2021 Απόσπασμα 30ου Πρακτικού 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε, με το οποίο 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.ΠΕ. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου 
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» ποσού 7.231,02 
€, ώστε να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες ανάγκες που προέκυψαν κατά 
την κατασκευή του έργου, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός 
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οικονομικού έτους 2022 ώστε να καλυφθεί το επιπλέον ποσό που 
απαιτείται για την συμπληρωματική σύμβαση. Προκειμένου ο Δήμος να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις απρόβλεπτες εργασίες που δεν είχαν 
συμπεριληφθεί στην αριθ.17/2019 μελέτη, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του έργου, με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας» θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
Δήμου ως κάτωθι:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-
7323.188

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας (2018-2019) 7.231,02

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των  54.793,80 €
        

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του οικονομικού τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη των 
αναγκών που δεν προϋπολογίστηκαν κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισμού 2022 ως  ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

00-
6312.002 Λοιποί Φόροι 50.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 4.793,80 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων Και Μηχανημάτων Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής 
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών εισηγείται την αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η ενίσχυση του κωδικού 20-
6266 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με το ποσό των 
1.250,00 ευρώ. Κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την κάλυψη 
επέκτασης εγγύησης με συμβόλαιο συντήρησης, έως 30-04-2022, των 24 
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Gps των οχημάτων του Δήμου μας καθώς και την τοποθέτηση 3 επιπλέον 
συσκευών ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

20-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 1.250,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 
χημικά κλπ.) -1.250,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 4.793,80 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία και αύξηση Κ.Α. Εξόδων-αύξηση Κ.Α. Εξόδων και 
μείωση Κ.Α. Εξόδων

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ:ΦΒ7/39467/Κ3/6-4-2022 πρόκληση 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εφαρμοστεί 
Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού 
Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) κατά την περίοδο 2022-2023.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε 
αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει 
εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, 
που πραγματοποιούνται στο σχολική μονάδα και παράλληλα 
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 32 ωρών την 
εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. 
Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών 
εργαστηριακού μαθήματος και 156 ημερών παρουσίας στο χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που 
δικαιούται ο μαθητευόμενος.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται 
στο 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του 
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 
«Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να συμβάλει στην 
επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των 
μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την 
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εκπαίδευση των μαθητευόμενων στον Δήμο Αιγιάλειας απασχολώντας 
τους μαθητευόμενους προς όφελος της ενίσχυσης του εργατικού 
δυναμικού του Δήμου μας, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση:

Για την ένταξη του Δήμου Αιγιαλείας στις επιχειρήσεις/φορείς που 
μετέχουν  στην υλοποίηση  του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας 
του σχολικού έτους 2022-2023, απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους  2022, ώστε να 
προβλεφθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, για συνολικό αριθμό δέκα (10) 
μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

30-
6041.004 Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ 2.000,00

30-
6054.004 Εργοδοτικές εισφορές για μαθητές ΕΠΑΛ 1.500,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

10-
6264.009

Συντήρηση και επισκευή όλων των 
μηχανημάτων (φωτοτυπικών, fax, εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων) των υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας και τοποθέτησης των αναλωσίμων 

που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη 
λειτουργία τους (εκτός χαρτιού)

-1.860,00

10-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια -2.000,00

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

10-
6041.004 Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ 1.600,00

10-
6054.003 Εργοδοτικές εισφορές για μαθητές ΕΠΑΛ 1.200,00

70-
6041.005 Ασκούμενοι μαθητές ΕΠΑΛ 400,00

70-
6054.005 Εργοδοτικές εισφορές για μαθητές ΕΠΑΛ 300,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
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διαμορφώνεται στο ποσό των  1.653,80 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

20-
6662.004

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Ακράτας 15.000,00

20-
6662.005

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Διακοπτού 15.000,00

20-
6662.007

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Συμπολιτείας 15.000,00

20-
6662.008

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Ερινεού 15.000,00

30-
6672.001

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού-ανταλλακτικών για τον ΜΥΗΣ 

Τσιβλού
20.000,00

30-
6264.005

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης υδροληψίας 
ΜΥΗΣ Τσιβλού 15.000,00

30-
6264.004

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τον ΜΥΗΣ 

Τσιβλού
10.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
7135.016 Εξοπλισμός ΜΕΒΑ -60.000,00

00-
6516.001 Χρεολύσια Τ.Π. & Δανείων -45.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.653,80 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Σύμφωνα με το πρακτικό 3/14-04-2022 συνεδρίασης του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (αριθ.πρωτ.43/14-04-2022) 
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εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και η 1η Σ.Σ.Ε. ήσσονος 
σημασίας (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του έργου 
«Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας», με το ποσό της 
συμπληρωματικής σύμβασης να ανέρχεται στα 13.434,46 €. Με την 
αρ.131/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΦΠΩ6Χ-Η4Ν) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου 
«Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας». Για το ανωτέρω 
έργο θα προκύψει και αναθεώρηση, η οποία σύμφωνα με τον 
Ν.4412/2016, άρθρο 153, παρ.15 προβλέπεται ότι «Το ποσό τη 
αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να 
απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022, ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7322.014

Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου
Αιγιαλείας 15.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6516.001 Χρεολύσια Τ.Π. & Δανείων -15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 1.653,80 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Το τμήμα Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής εισηγείται 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως 
ακολούθως: Αύξηση του Κ.Α.00-6733 που αφορά «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» με το ποσό των 10.000 € 
καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες των δημοτών συνέπεια της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επίσης στον κωδικό 00-6736 
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 
παρακαλούμε για τον μηδενισμό του κωδικού καθώς δεν θα υπάρξει για 
το έτος 2022 επιχορήγηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων



ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62988f4d2b1cceec6f9b8f85 στις 07/06/22 07:13
27

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €

00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 
άπορους δημότες 10.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

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

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 27.584,80 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκτείνεται παραλιακά, από την περιοχή της 
Παναγοπούλας έως την Αιγείρα, καθώς και πολλές ορεινές τουριστικές 
κοινότητες, που κατά τη θερινή περίοδο, διαδραματίζονται πολλές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και υπάρχουν δραστηριότητες προσέλκυσης 
μεγάλου πλήθους (κατασκηνώσεις, πανηγύρεις, υπαίθρια μουσικά 
δρώμενα κ.λπ.).

Επιπλέον ο πληθυσμός του Δήμου μας τριπλασιάζεται, λόγω της 
θερινής περιόδου με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση του όγκου των 
ΑΣΑ και των ανακυκλώσιμων υλικών και προκειμένου να μην υπάρχει 
πρόβλημα στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 
τόσο στην καθημερινή αποκομιδή των ΑΣΑ όσο και στην αποφυγή 
εστιών μόλυνσης από την παραμονή τους σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης με την 
υπ’ αριθ.120375/1658/20-04-2022 (ΑΔΑ 604Κ7Λ6-6Α3) απόφαση 
Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. έως 19-10-2022, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία 
αποκομιδής των ΑΣΑ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Το Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων & 
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Οχημάτων Και Μηχανημάτων έχει στο δυναμικό του εννέα 
(9) Εργάτες καθαριότητας με ιατρικό πρόβλημα και σύμφωνα με τις 
έγγραφες οδηγίες της Ιατρού εργασίας και τα σχετικά δικαιολογητικά 
έχουν απαλλαγή από την αποκομιδή ΑΣΑ μέχρι την οριστική 
γνωμάτευση της Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής. Επιπλέον, λόγω του 
προγράμματος κινητικότητας, έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία 
εργαζόμενοι λόγω συνυπηρέτησης και για λόγους υγείας.
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Επίσης οι προσληφθέντες εργαζόμενοι λόγω Covid ολοκληρώνουν 
τη σύμβασή τους την 31η Μαΐου 2022, οι οποίοι ήταν άκρως απαραίτητοι 
στο προηγούμενο διάστημα, ενώ δεν υπήρχαν πολιτιστικές εκδηλώσεις 
λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.

Από όλα τα ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι είναι άκρως αναγκαία και 
απαραίτητη η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού τουλάχιστον 10 ατόμων 
και αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 ως 
ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

27.000,00

20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
7135.016 Εξοπλισμός ΜΕΒΑ -34.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 27.584,80 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2022.
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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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 87

«Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας  σε 12ωρη και 24ωρη βάση - Εξαίρεση από την

εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας  σε 12ωρη και 24ωρη βάση - Εξαίρεση από την εφαρμογή 
της πενθήμερης εργασίας» και δίνει τον λόγο στην Αντιδήμαρχο 
Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικών Δήμου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Σταυροπούλου, η οποία διαβάζει εισήγησή της που έχει ως ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.3 & 6 του άρθρου 36, της παρ.3 του 

άρθρου 48 και του άρθρου 176  του Ν.3584/07 
Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα».

2. Την υπ’ αριθ.2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β΄17).

3. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16-06-2011) 
απόφαση «περί των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως έχει τροποποιηθεί από 
την αριθ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 (Φ.Ε.Κ.1659/τ.Β/26-07-2011) απόφαση 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και ισχύει.
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4. Την αριθ.1299/03 (Φ.Ε.Κ.423/τ.Β/10.04.03) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 
Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 
συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν.3013/01.05.2002 (Φ.Ε.Κ.102 Α’): 
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.

6. Τον Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας 
(Φ.Ε.Κ.5058/τ.Β/17.11.2020), όπως ισχύει.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα προς ψήφιση τα εξής:
Α. Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 

Οχημάτων και Μηχανημάτων είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των  απορριμμάτων, της χωριστής 
αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση 
της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, την ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος, την εφαρμογή και ανάπτυξη 
προγραμμάτων ανακύκλωσης καθώς και την διαχείριση και συντήρηση 
των οχημάτων του Δήμου. Είναι ακόμη αρμόδια για την προστασία και 
αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των 
σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγείων και 
της ενεργειακής διαχείρισης. Τέλος είναι αρμόδια για την προστασία και 
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας 
στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη 
βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η Διεύθυνση, συνεργάζεται με τον 
Φ.Ο.Δ.Σ.Α. στο σχεδιασμό της καθαριότητας του δήμου και στηρίζει 
επικουρικά δράσεις και ενέργειες προκειμένου να λειτουργεί το σύστημα 
αποκομιδής απορριμμάτων συνολικά (ανακυκλώσιμων και μη υλικών). 
Επίσης συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για 
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. Επιπλέον η 
αναφερόμενη διεύθυνση έχει επίσης την εποπτεία του συνεργείου των 
οχημάτων, του γραφείου κίνησης για όλα τα οχήματα και μηχανήματα 
του Δήμου και εκδίδει εντολές κίνησης κ.λπ.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας, του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας, η Διεύθυνση 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων  και 
Μηχανημάτων  και συγκεκριμένα τα Τμήματα που την αποτελούν, 1/ 
Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 
Υλικών και 2/ το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας και συγκεκριμένα το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, θα 
λειτουργούν σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών - 
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αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

1/ Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) 11

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ) 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6

2/Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
I./Γραφείο Πολιτικής Προστασίας:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
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ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

II./ Γραφείο Πρασίνου:
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

III./ Δημοτικό Κοιμητήριο:
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1

IV./ Τμήμα Διαχείρισης – Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629894252b1cceec6f9d0f5c στις 05/06/22 15:58
7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

B. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την 
επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών 
κτιρίων και σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών σημείων 
παροχής φροντίδας Υγείας, καθώς και κάθε μνημείου (αρχαιολογικού, 
πολιτιστικού, φυσικού) που ανήκει στο Δήμο. Παράλληλα εκτελούνται 
σε 12ωρη βάση εργασίες επούλωσης λάκκων, επισκευής φρεατίων, 
σχαρών, οδοσήμανσης κ.λ.π. Επίσης, στις αρμοδιότητες της ανωτέρω 
διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο ηλεκτροφωτισμός, δημοτικός, 
καλλωπιστικός και κατά τη διάρκεια κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων, 
η κάλυψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και η 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως βλαβών που συμβαίνουν συχνά και πρέπει 
να διενεργούνται σε χρόνους που θα δημιουργούν την μικρότερη όχληση 
στους πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα που την αποτελούν 
1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων και 2/ 
Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων, θα 
λειτουργούν σε 12ωρη βάρδια για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – 
αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &  Εγκαταστάσεων
      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

2/ Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

Γ. Το Αυτοτελές Τμήμα της  Δημοτικής Αστυνομίας είναι 
αρμόδιο για τους ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
καθώς και μετρήσεων των περιπτέρων, την φύλαξη κτιρίων και 
εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, τον έλεγχο  και την βεβαίωση 
των παραβάσεων παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτελούν υπηρεσίες λόγω των έκτακτων 
φαινομένων λόγω κακοκαιρίας και συνδράμουν στο έργο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας. Επίσης εκτελούν 
αυτοψίες μετά από καταγγελίες πολιτών  για εναπόθεση απορριμμάτων, 
κλαδοδεμάτων που αφορούν την Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Οχημάτων  και Μηχανημάτων κλπ.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 
12ωρη βάρδια για όλες τις ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων 
όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – αργιών του έτους με το 
παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Δ. Ο  Τεχνικός Ασφαλείας που έχει ορισθεί από τον Δήμο 
Αιγιαλείας και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών 
εργασίας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τον έλεγχο ασφάλειας 
των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων του Δήμου, μεριμνά για την 
τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από τους εργαζόμενους και 
λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του ν. 
1568/1985,  θα λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του 
μήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών - αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή 
ειδικότητα:

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Ε. Εξαιρούμε από την πενθήμερη εργασία την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, η οποία θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και εξαιρέσιμων ημερών 
και αργιών του έτους για τη δήλωση γεγονότων θανάτων και τη σύνταξη 
ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.344/1976, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του άρθρου 
4 του Ν. 4144/2013 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων  με το παρακάτω 
προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

Τόσο η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών με εξαιρέσεις σε  
βάρδιες 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
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έτους, όσο και η απασχόληση του συνόλου ή μέρους του αναφερόμενου 
προσωπικού σε αυτές θα καθορίζεται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής 
και των προϊσταμένων της διεύθυνσης του τμήματος με γνώμονα κάθε 
φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, τηρουμένων των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, υπάγεται στην 12ωρη και 24ωρη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και θα απασχολείται σύμφωνα με 
τις υπηρεσιακές ανάγκες στις καθορισμένες βάρδιες λειτουργίας του 
κάθε τμήματος.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες, θα 
είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για 
την απασχόληση του προσωπικού κατά την ημέρα της ανάπαυσης 
(Σάββατο) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας 
καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

Με την υπ’ αριθ.16907/19.05.2022 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022, στους κωδικούς Κ.Α.:10-6012->10.250,00 € 
(Α.Α.Υ.:Α-620/18.05.2022), 10-6022->5.000 € (Α.Α.Υ.:Α-621/18.05. 
2022), 20-6012->22.500 € (Α.Α.Υ.:Α-622/2022), 20-6022->4.500 € 
(Α.Α.Υ.:Α-623/2022), 20-6042->4.000 € (Α.Α.Υ.:Α-624/2022), 30-6012-
>7.135,25 € (Α.Α.Υ.:Α-625/2022), 30-6022->2.227,39 € (Α.Α.Υ.:Α-
626/2022), 30-6042->1.500 € (Α.Α.Υ.:Α-627/2022), 35-6012>1.155,92 € 
(Α.Α.Υ.:Α-628/2022), 35-6022>1.500 € (Α.Α.Υ.:Α-629/2022), 35-
6042>500 € (Α.Α.Υ.:Α-630/2022), 45-6012>250 € (Α.Α.Υ.:Α-633/2022), 
50-6012>5.000 € (Α.Α.Υ.:Α-634/2022).

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοικητικής Υποστήριξης και 

Οικονομικών Δήμου Αιγιαλείας κα Μαρία Σταυροπούλου,
β)τις διατάξεις των παρ.3 & 6 του άρθρου 36, της παρ.3 του 

άρθρου 48 και του άρθρου 176  του Ν.3584/2007 Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06. 
2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα»,

γ)την υπ’ αριθ.2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.17/τ.Β/12.01.2017) «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία»,
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δ)τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) 
απόφαση «Περί των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει 
τροποποιηθεί από την αριθ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 
(Φ.Ε.Κ.1659/τ.Β/26,07,2011) απόφαση Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ισχύει,

ε)την υπ’ αριθ.1299/2003 (Φ.Ε.Κ.423/τ.Β/10.04.03) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 
Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 
συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

στ)τις διατάξεις του Ν.3013/01.05.2002 (Φ.Ε.Κ.102/τ.Α/01.05. 
2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»,

ζ)τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας 
(Φ.Ε.Κ.5058/τ.Β/17.11.2020), όπως ισχύει,

η)την υπ’ αριθ.πρωτ.16907/19.05.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας

η)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),

θ)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 
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

ι)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 
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», ενώ είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος και 
3)Δημήτριος Μπούνιας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
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Τον καθορισμό ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας σε 12ωρη και 24ωρη βάση - Εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας, ως ακολούθως:

Α. Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής 
αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση 
της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, την ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος, την εφαρμογή και ανάπτυξη 
προγραμμάτων ανακύκλωσης καθώς και την διαχείριση και συντήρηση 
των οχημάτων του Δήμου. Είναι ακόμη αρμόδια για την προστασία και 
αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των 
σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγείων και 
της ενεργειακής διαχείρισης. Τέλος είναι αρμόδια για την προστασία και 
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας 
στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη 
βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η Διεύθυνση, συνεργάζεται με τον 
Φ.Ο.Δ.Σ.Α. στο σχεδιασμό της καθαριότητας του δήμου και στηρίζει 
επικουρικά δράσεις και ενέργειες προκειμένου να λειτουργεί το  σύστημα 
αποκομιδής απορριμμάτων συνολικά (ανακυκλώσιμων και μη υλικών). 
Επίσης συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για 
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. Επιπλέον η 
αναφερόμενη διεύθυνση έχει επίσης την εποπτεία του συνεργείου των 
οχημάτων, του γραφείου κίνησης για όλα τα οχήματα και μηχανήματα 
του Δήμου και εκδίδει εντολές κίνησης κ.λπ.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας, του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας, η Διεύθυνση 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και 
Μηχανημάτων και συγκεκριμένα τα Τμήματα που την αποτελούν, 1/ 
Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 
Υλικών και 2/ το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας και συγκεκριμένα το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, θα 
λειτουργούν σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών - 
αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

1/ Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) 11

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ) 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6

2/Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
I./Γραφείο Πολιτικής Προστασίας:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

II./ Γραφείο Πρασίνου:
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

III./ Δημοτικό Κοιμητήριο:
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1

IV./ Τμήμα Διαχείρισης – Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

B. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την 
επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών 
κτιρίων και σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών σημείων 
παροχής φροντίδας Υγείας, καθώς και κάθε μνημείου (αρχαιολογικού, 
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πολιτιστικού, φυσικού) που ανήκει στο Δήμο. Παράλληλα εκτελούνται 
σε 12ωρη βάση εργασίες επούλωσης λάκκων, επισκευής φρεατίων, 
σχαρών, οδοσήμανσης κ.λ.π. Επίσης, στις αρμοδιότητες της ανωτέρω 
διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο ηλεκτροφωτισμός, δημοτικός, 
καλλωπιστικός και κατά τη διάρκεια κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων, 
η κάλυψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και η 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως βλαβών που συμβαίνουν συχνά και πρέπει 
να διενεργούνται σε χρόνους που θα δημιουργούν την μικρότερη όχληση 
στους πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα που την αποτελούν 
1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων και 2/ 
Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων, θα 
λειτουργούν σε 12ωρη βάρδια για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – 
αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &  Εγκαταστάσεων
      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
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2/ Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

Γ. Το Αυτοτελές Τμήμα της  Δημοτικής Αστυνομίας είναι 
αρμόδιο για τους ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
καθώς και μετρήσεων των περιπτέρων, την φύλαξη κτιρίων και 
εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, τον έλεγχο  και την βεβαίωση 
των παραβάσεων παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτελούν υπηρεσίες λόγω των έκτακτων 
φαινομένων λόγω κακοκαιρίας και συνδράμουν στο έργο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας. Επίσης εκτελούν 
αυτοψίες μετά από καταγγελίες πολιτών  για εναπόθεση απορριμμάτων, 
κλαδοδεμάτων που αφορούν τη Διεύθυνση Καθαριότητας 
Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων κλπ.

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 
12ωρη βάρδια για όλες τις ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων 
όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – αργιών του έτους με το 
παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Δ. Ο  Τεχνικός Ασφαλείας που έχει ορισθεί από τον Δήμο 
Αιγιαλείας και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών 
εργασίας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τον έλεγχο ασφάλειας 
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των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων του Δήμου, μεριμνά για την 
τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από τους εργαζόμενους και 
λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του 
Ν.1568/1985,  θα λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του 
μήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών - αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή 
ειδικότητα:

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Ε. Εξαιρούμε από την πενθήμερη εργασία την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, η οποία θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και εξαιρέσιμων ημερών 
και αργιών του έτους για τη δήλωση γεγονότων θανάτων και τη σύνταξη 
ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.344/1976, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του άρθρου 
4 του Ν.4144/2013 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων με το παρακάτω 
προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

Τόσο η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών με εξαιρέσεις σε  
βάρδιες 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους, όσο και η απασχόληση του συνόλου ή μέρους του αναφερόμενου 
προσωπικού σε αυτές θα καθορίζεται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής 
και των προϊσταμένων της διεύθυνσης του τμήματος με γνώμονα κάθε 
φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, τηρουμένων των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, υπάγεται στην 12ωρη και 24ωρη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και θα απασχολείται σύμφωνα με 
τις υπηρεσιακές ανάγκες στις καθορισμένες βάρδιες λειτουργίας του 
κάθε τμήματος.
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Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες, θα 
είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για 
την απασχόληση του προσωπικού κατά την ημέρα της ανάπαυσης 
(Σάββατο) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας 
καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

Με την υπ’ αριθ.16907/19.05.2022 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022, στους κωδικούς Κ.Α.:10-6012->10.250,00 € 
(Α.Α.Υ.:Α-620/18.05.2022), 10-6022->5.000 € (Α.Α.Υ.:Α-621/18.05. 
2022), 20-6012->22.500 € (Α.Α.Υ.:Α-622/2022), 20-6022->4.500 € 
(Α.Α.Υ.:Α-623/2022), 20-6042->4.000 € (Α.Α.Υ.:Α-624/2022), 30-6012-
>7.135,25 € (Α.Α.Υ.:Α-625/2022), 30-6022->2.227,39 € (Α.Α.Υ.:Α-
626/2022), 30-6042->1.500 € (Α.Α.Υ.:Α-627/2022), 35-6012>1.155,92 € 
(Α.Α.Υ.:Α-628/2022), 35-6022>1.500 € (Α.Α.Υ.:Α-629/2022), 35-
6042>500 € (Α.Α.Υ.:Α-630/2022), 45-6012>250 € (Α.Α.Υ.:Α-633/2022), 
50-6012>5.000 € (Α.Α.Υ.:Α-634/2022).

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2022.
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
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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 88

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής

Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αιγιαλείας με την υπ’ 
αριθ.1/2022 απόφαση της έλαβε θετική απόφαση για κανονισμό 
λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α΄ 50) 
καθώς και του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4604/2019 (Α΄50), την υπ’ αριθ.67 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμός πρωτοκόλλου 23624/ 
14.4.2020) και την υπ’ αριθ.428/18-09-2019 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.70/13-4-2020 (ΑΔΑ: 
6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ), τις υπ’ αριθ.63/7-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ572Ω6Χ-2Α5) και 
την 77/11-5-2022(ΨΠΟΒΩ6Χ-05Λ) συνίσταται και λειτουργεί Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του 
άρθρου 6 του Ν.4604/2019(Α΄50) και του άρθρου  70Α του ν. 3852/2010 
(Α΄50), καθώς και με την εγκύκλιο Δ1/83/30-1-2020 συγκροτήθηκε η 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία είναι συμβουλευτικό 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα επίσης με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι η 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
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α)Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό Συμβούλιο ως 
Πρόεδρο
β)Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
γ) Έναν (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
δ)Μία (1) εκπρόσωπο Γυναικείας Οργάνωσης Ισότητας 
ε)Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου 
Αιγιαλείας 
στ)Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή 
συνεταιριστικής οργάνωσης
ζ)Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/ 
φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα 
θέματα της ισότητας των 2 φύλων. 
Οι φορείς των περιπτώσεων (ε) και (στ) καθορίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
η) δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων

Τα μέλη της Επιτροπής, δεν λαμβάνουν για την συμμετοχή τους σε 
αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.    

Ως τούτου εισηγούμαστε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας.

(Ως ο συνημμένος Κανονισμός Λειτουργίας)».
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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

Αιγιαλείας,
γ)την υπ’ αριθ.428/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) απόφασή του, 

περί συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής, η οποία τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθ.70/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) και 63/2022 (ΑΔΑ: 
Ψ572Ω6Χ-2Α5) όμοιες,

δ)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»,

ε)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,
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στ)την υπ’ αριθ.67/23624/14.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-
8Ω0) «Συμβουλευτικά όργανα Δήμων» Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών 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 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 
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», ενώ είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, πλην της 
Δημοτικής Συμβούλου κας Αγγελικής Κουρή, η οποία καταψηφίζει το 
θέμα, επομένως με είκοσι επτά (27) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Συγκρότηση –Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής  Ισότητας Δήμου 
Αιγιαλείας

1. Στον Δήμο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.428/18-09-2019 (ΑΔΑ: 
7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.70/13-4-
2020 (ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ), τις υπ’ αριθ.63/7-4-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ572Ω6Χ-2Α5) και την 77/11-5-2022(ΨΠΟΒΩ6Χ-05Λ) συνίσταται 
και λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. 
1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 6 του Ν.4604/2019 (Α΄50) 
και του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010 (Α΄50), καθώς και με την 
εγκύκλιο Δ1/83/30-1-2020.

2. Η θητεία της Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής 
Αρχής. 

3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 8 μέλη, τα οποία μαζί με 
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τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως 
εξής:
α)Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό Συμβούλιο ως 
Πρόεδρο.
β)Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) Έναν (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.
δ)Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου 
Αιγιαλείας.
ε)Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου 
ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ)Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου 
/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση 
στα θέματα της ισότητας.
ζ)Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των 
φύλων.
Οι φορείς των περιπτώσεων (ε) και (στ) καθορίζονται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Ο αριθμός των οριζόμενων προσώπων κάθε φύλλου ανέρχεται σε 
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζόμενων ή 
υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την σωστή 
λειτουργία στην Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω προτείνεται ένας ακόμα άντρας στην σύνθεση του.

5. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο/η 
Πρόεδρος.

6. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, για λόγο σχετικό με την λειτουργία της 
Επιτροπής και την εκτέλεση του έργου και την εκτέλεση του έργου 
που τους έχει ανατεθεί, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
και με αιτιολογημένη εισήγηση του/της Προέδρου της Επιτροπής.

7. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με αίτηση του, η οποία 
υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται αποδεκτή από 
αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται νέο μέλος στη θέση του 
αποχωρήσαντος.

8. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για την συμμετοχή τους σε 
αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

9. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται η λειτουργία 
της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.

Άρθρο 2ο

Αρμοδιότητες

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Αιγιαλείας έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 
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α) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και 
υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του 
Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για 
την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, 
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις 
αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με 
δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των 
γυναικών σε τοπικό επίπεδο και 
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής 
Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών Ενδεικτικά, 
όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Εκθεση του ν.4604/2019, η 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της 
βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, 
ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία 
με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των Δήμων και των Περιφερειών σε 
συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες 
υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές 
και μαθήτριες των Δήμων, κλπ.
Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του 
ν.4604/2019, η δημοτική επιτροπή ισότητας αναλαμβάνει την 
συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, 
επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα 
κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και 
πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήμων και 
των περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση 
και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα 
απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των δήμων, κλπ. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.67/23624/14.04.2020)
 Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της 
Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με 
αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.67/23624/ 14.04.2020)

Άρθρο 3ο

https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
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Σύγκληση της επιτροπής ισότητας

1. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή ο/η 
Αναπληρωτής/τρια αυτού/αυτής 

2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια μετά από 
πρόσκληση του/ της Προέδρου            

      α) υποχρεωτικά πριν από την σύνταξη των προσχεδίων που αφορούν 
αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα δράσης του Δήμου, του 
επιχειρησιακού προγράμματος και του Τεχνικού προγράμματος του 
Δήμου, 
β)όποτε υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, 
γ)όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς 
συζήτηση θέματα και τα μέλη της επιτροπής, που υπέβαλαν την αίτηση 
και εισηγούνται τα θέματα. 
δ)όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν 
την άμεση σύγκληση της Επιτροπής,
3) Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με έντυπο, 
ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρείς (3) εργάσιμες ημέρες 
πριν την Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η πρόσκληση δημοσιεύεται 
επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
4)Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να 
γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην 
πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα, ενώ πριν από την συζήτηση η Επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
5)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για την 
συμμετοχή του σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, οφείλει να 
ενημερώσει έγκαιρα τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να 
προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος. 
6)Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι εξής: ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που 
εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά περίπτωση, 
εκπρόσωποι αρμοδίων κρατικών και περιφερειακών αρχών καθώς και 
εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων,
7)Ένα θέμα μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή προς συζήτηση αφού 
παρέλθουν έξι (6) μήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα αυτό τέθηκε προς 
συζήτηση. 

Άρθρο 4ο

Τόπος Συνεδρίασης
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Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ισότητας θα πραγματοποιούνται 
στο εκάστοτε Δημοτικό Ακίνητο που  θα στεγάζεται το Αυτοτελές Τμήμα 
Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σε κάποιο άλλο Δημοτικό ακίνητο του Δήμου μας που θα αποφασίσει ο/η 
Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Άρθρο 5ο

Απαρτία-Υποχρεώσεις μελών – Λειτουργία-Λήψη αποφάσεων

1. Η Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. 
Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και 
κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να συμμετάσχουν στην 
Συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον 
με την προσέλευση και την συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη 
κληθέντος. 

2. Η επιτροπή ισότητας έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα είναι 
περισσότερα από τα απόντα μέλη της. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
στην πρώτη Συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής έρχονται σε δεύτερη 
Συνεδρίαση μετά από πρόσκληση την πέμπτη εργάσιμη μέρα.         

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η επιτροπή δεν έχει απαρτία, 
συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις 
μόνο για θέματα που έχουν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 
εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 του συνολικού 
αριθμού των μελών της. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική 
αναφορά των ανωτέρω. 

4. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε 
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους, από τρεις (3) 
συνεχείς Συνεδριάσεις ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που συντάσσει και το σχετικό 
εισηγητικό σημείωμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

5. Ο/Η  Πρόεδρος της Επιτροπής ισότητας  κηρύσσει την έναρξη και 
την λήξη των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει φροντίζοντας να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. 

6. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια 
και σεβασμό προς τους άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να 
ανακαλέσει και σε περίπτωση άρνησης του, του αφαιρεί τον λόγο. 

7. Η λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, 
ανάλογο με εκείνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε παριστάμενους, ιδίως εάν 
πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες που έχουν 
συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. Οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ισότητας και του Δήμου. 
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8. Η Επιτροπή διατυπώνει την γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση 
μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης 
διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά 
των προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών. 

9. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για 
κάθε θέμα ξεχωριστά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της 
Επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν 
επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες. 

10. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να θέσουν ζήτημα 
διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα πληρότητας ή 
ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Επιτροπή ή εάν 
κατά την γνώμη τους παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον 
Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Επιτροπής. Επ’ αυτού καλείται να 
αποφανθεί η ίδια η Επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες 
αγορεύσεις. 

Άρθρο 6ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων- Δημοσιότητα Αποφάσεων

1.Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσης 
της, τηρούνται πρακτικά 
2.Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι συζητήσεις και οι γνώμες 
των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, 
καθώς και τα ονόματα αυτών. 
3.Αν πρόκειται για έκφραση γνώμης από την Επιτροπή, στα πρακτικά 
καταχωρούνται όλες οι επιμέρους γνώμες των μελών που διατυπώθηκαν 
και τέθηκαν σε ψηφοφορία. 
4.Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με την βοήθεια δημοτικού 
υπαλλήλου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως «πρακτικογράφος» και ο 
οποίος παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη (οργάνωση 
συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση 
και αρχειοθέτηση αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. Δύναται να υπάρχει 
ηχογράφηση των Συνεδριάσεων  μέσω καταγραφικού μηχανήματος που 
θα προμηθεύσει ο Δήμος και απομαγνητοφώνηση  των πρακτικών.)
5.Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και 
κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που 
μετέχουν στην συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της 
Επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού 
προηγουμένως το μέλος που αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως 
τους λόγους της άρνησης του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν 
επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 
6.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων με την φροντίδα του Προέδρου της 
Επιτροπής μπορούν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Άρθρο 7ο
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Υποστήριξη Επιτροπής Ισότητας

1. Ο Δήμος και στα πλαίσια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της 
Επιτροπής και της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 
εργασίες: προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση 
πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και δημοσιοποίηση 
εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων επιτροπής, προετοιμασία 
προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κ.λπ. 
2. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για 
τον σκοπό και τα θέματα της επιτροπής, είτε μέσω ιστοσελίδας, είτε 
προφορικά. Σε περίπτωση που οι πολίτες καταθέτουν γραπτές αναφορές 
και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής, τα προωθεί 
στον/στην Πρόεδρο της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται 
εντός τριάντα (30) ημερών. 
3. Η Υπηρεσία που ασκεί την αρμοδιότητα δύναται να παραχωρήσει 
στην Επιτροπή ένα γραφείο για την λειτουργία της Επιτροπής.   

Άρθρο 8ο

Ισχύς-Τροποποίηση Κανονισμού-Δημοσίευση

1.Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφιση του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας. Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από 
αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι 
αντίστοιχοι κανόνες του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη. 
2.Τροποποιηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν εισήγησης της 
επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου 
των μελών της και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
3.Ο κανονισμός δημοσιεύεται α)κατά το πλήρες κείμενο του στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αιγιαλείας και β) περίληψη αυτού σε 
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα με μέριμνα του αρμοδίου 
Τμήματος του Δήμου (άρθρο 79 παρ.4, ΚΔΚ)

Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
   Δήμου Αιγιαλείας,
   Αράτου 67 - Αίγιο
2)Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας
   Αράτου 67 - Αίγιο
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 89

ΘΕΜΑ:
«Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

Θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 
Θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων» και δίνει τον 
λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος 
διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Αιγιαλείας με την υπ’ 
αριθ.3/2022 απόφασή της έλαβε θετική απόφαση για σύσταση και 
λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας 
και πολλαπλών διακρίσεων, κατόπιν εισήγησης της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) παράρτημα Αιγίου με το υπ’ αριθ.πρωτ.:14/10-5-2022 
έγγραφό της.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο θα είναι δομή του Δήμου και θα ανήκει 
στο Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, 
ύστερα από τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Αιγιαλείας. Η σύσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου στον Δήμο 
μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.

Κατόπιν αυτών λοιπόν και σύμφωνα με:
α)την υπ’ αριθ.67/23624/14.4.2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 

«Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων»,
β)την υπ’ αριθ.1/Δ1/83//30-01-2020 όμοια της  Γ.Γ. Οικογενειακής 

Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου 4604/2019 «προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων, πρόληψη & καταπολέμηση της έμφυλης βίας….» και
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γ)λόγω της αναγκαιότητας ίδρυσης του ανωτέρω Συμβουλευτικού 
Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας και πολλαπλών Διακρίσεων, 
εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να αποφασίσει θετικά 
στην σύσταση και στελέχωσή του».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.3/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Ισότητας Δήμου Αιγιαλείας,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.14/10.05.2022 έγγραφο της Ένωσης Γυναικών 

Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) Παράρτημα Αιγίου,
δ)την ανάγκη ίδρυσης Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 

Θυμάτων Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων,
ε)την υπ’ αριθ.67/23624/14.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0) 

«Συμβουλευτικά όργανα Δήμων» Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

στ)την υπ’ αριθ.1/Δ1/83//30.01.2020 όμοια της  Γ.Γ. 
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων «Οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4604/2019 «προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη & καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας» 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 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 
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», ενώ είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη σύσταση, λειτουργία και στελέχωση Συμβουλευτικού Κέντρου 

Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων στον 
Δήμο Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 25 του Ν. 
4604/2019.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο θα αποτελεί δομή του Δήμου 
Αιγιαλείας και θα ανήκει στο Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και 
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Κοινωνικής Πολιτικής, κατόπιν τροποποιήσεως του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας, με τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:
1. Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών (άρθρο 25), με  αρμοδιότητες:

α) την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εξειδικευμένης 
πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων, β) υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών πληροφόρησης για τα δικαιώματα των γυναικών θυμάτων 
βίας και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δ) 
υπηρεσιών παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε ξενώνες 
φιλοξενίας, σε δικαστικές και σε δημόσιες αρχές, ε) νομικών 
υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους σε γυναίκες 
θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων και στ) εργασιακής 
συμβουλευτικής.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: 
1. α) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 
2. β) έναν (1) ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, 
3. γ) έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, 
4. δ) έναν (1) νομικό κατηγορίας ΠΕ και 
5. ε) έναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό 

γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση 
δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Σύσταση Δομής  Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στον 
Οργανισμό του Δήμου
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, θα υπάγεται  σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν.4604/2019, στη Διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες 
Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Υπηρεσίας. Για τη σύσταση και 
στελέχωση των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών το αρμόδιο όργανο 
του δήμου προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Στην σύσταση της δομής Συμβουλευτικού 
Κέντρου Γυναικών στον οργανισμό του Δήμου είναι απαραίτητο να 
προβλεφθούν και οι ανωτέρω πέντε (5) θέσεις εργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του Ν.4604/2019, ώστε να μπορούν να προκηρυχθούν μέσω 
ΑΣΕΠ.

2.  Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Αιγιαλείας, θα συνιστά υπηρεσία 

πρώτης γραμμής, με στόχο την παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς 
τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, την υλοποίηση δράσεων πρόληψης 
και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του 
ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και την  
υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
όταν απαιτείται.
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και με βάση τους όρους εργασίας που ισχύουν 
στον δημόσιο τομέα (ωράριο, αργίες, κ.λπ.). Το Σαββατοκύριακο να 
ορίζεται για έκτακτες περιπτώσεις προσωπικό ασφαλείας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, θα αναπτύσσει ΔΩΡΕΑΝ 
δράσεις υποστήριξης των γυναικών βάσει των αρμοδιοτήτων του 
(άρθρο 25), όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των 
Συμβουλευτικών Κέντρων (Κανονισμός Λειτουργίας των συμβουλευτικών 
κέντρων του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Α.Π. 
21906/22.05.2018, ΑΔΑ: 6ΟΨΟ465ΧΘ7-Ι20), και άλλα συναφή έγγραφα 
του Υπουργείου εσωτερικών, ως εξής:
✓ α. Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε 

θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της έμφυλης βίας 
ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

✓ β. Υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής, εργασιακής 
στήριξης (με την οπτική του φύλου)     

✓ γ. Συμβουλευτικές  υπηρεσίες και υπηρεσιών πληροφόρησης για 
τα δικαιώματα των γυναικών θυμάτων βίας και γυναικών που 
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, 

✓ δ. Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας -όποτε αυτό απαιτείται- 
των εξυπηρετούμενων σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές 
και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα 
υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρμόδιους για 
προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και 
στήριξης παιδιών κ.λπ.

✓ ε. Παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες-θύματα 
έμφυλης βίας, σε συνεργασία με το δικηγορικό σύλλογο, εφόσον 
διασφαλιστεί σχετικό πρόγραμμα παροχής δωρεάν νομικής 
βοήθειας σε ενδεχόμενη προσφυγή τους στις δικαστικές αρχές. 

✓ στ. Εργασιακή συμβουλευτική και δράσεις προώθησης στην 
απασχόληση: υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και 
πληροφόρησης ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους 
αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης κ.λπ.,

✓ ζ.  Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης, διασύνδεσης και συνεργασίας 
με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, η 
Εισαγγελία, τα νοσοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι 
προνοιακές δομές, οι φορείς απασχόλησης, οι εκπαιδευτικοί 
φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι σύλλογοι, με στόχο την 
καλύτερη παραπομπή και εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων 
γυναικών και την αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των 
δομών.

✓ η. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για την 
πρόληψη και την εξάλειψη της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών 



ΑΔΑ: Ψ10ΩΩ6Χ-Ξ24

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629caa102b1cceec6fc6942e στις 07/06/22 07:26
7

διακρίσεων κατά των γυναικών, καθώς και πραγματοποίηση 
συναντήσεων για τη  διασύνδεση, τη δικτύωση και τη συνεργασία 
με τοπικούς φορείς.

✓ θ. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας. Το  προσωπικό του 
Κέντρου συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες κ.ο.κ., με στόχο να 
παρουσιάσει το συμβουλευτικό έργο, ενώ συνεργάζεται µε άλλα 
συμβουλευτικά κέντρα και αντίστοιχες υπηρεσίες, µε στόχο τη 
συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Ωφελούμενες των δωρεάν υπηρεσιών άμεσης αρωγής και υποστήριξης 
από εξειδικευμένο προσωπικό του Συμβουλευτικού  Κέντρου Αιγιάλειας  
θα είναι:    
• Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας (π.χ. ενδοοικογενειακή/ 

συντροφική βία, κακοποίηση, βιασμό ή απόπειρα βιασμού, 
σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.

• Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή 
έμφυλης βίας (π.χ. ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, σωματική, 
σεξουαλική κακοποίηση, οικονομική, κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.).

• Γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, 
πρόσφυγες, ΑμεΑ, άνεργες, μονογονείς κ.λπ.).

• Γυναίκες άνεργες ή απειλούμενες με ανεργία, οι οποίες χρειάζονται 
υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. 
συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό, σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος κ.ά.).

• Γυναίκες και άνδρες πολίτες, καθώς και φορείς κατόπιν 
συνεννόησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με 
την ισότητα των φύλων, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας ή/και 
πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αιγιαλείας, να δύναται να 
εξυπηρετήσει τόσο γυναίκες από το Δήμο Αιγιαλείας και τις 
Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού, 
Συμπολιτείας, όσο και από τους υπόλοιπους Δήμους της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (π.χ. Καλαβρύτων, Ερυμάνθου, 
Δυτικής Αχαΐας, Πατρέων). Τούτο κρίνεται απαραίτητο καθώς 
διασφαλίζονται συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που 
είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την 
εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών.

3. Στελέχωση και Λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Αιγιαλείας

Για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων απασχολούνται: 
• Στελέχη διοικητικής υποστήριξης/σύμβουλοι υποδοχής. 
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• Σύμβουλοι Κοινωνικής, Ψυχολογικής και Νομικής στήριξης. 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αιγιαλείας είναι αναγκαίο να 
στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από πέντε (5) υπαλλήλους/στελέχη με 
συγκεκριμένες ειδικότητες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για 
την εύρυθμη και την πλέον αποτελεσματική λειτουργία του προτείνεται η 
στελέχωσή του με τις ακόλουθες ειδικότητες και εμπειρία:
1. έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία ενός 

τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα 
βίας.  

2. έναν (1) ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, με εξειδικευμένη εμπειρία ενός 
τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα 
βίας

3. έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, ΠΕ Κοινωνιολόγων/ 
Κοινωνικής Πολιτικής με εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην 
παροχή υπηρεσιών δικτύωσης κοινωνικών φορέων.

4. έναν (1) νομικό κατηγορίας ΠΕ με  εμπειρία σε θέματα φύλου και 
ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

5. έναν (1) διοικητικό γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, 
     
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι/ες με τα παραπάνω 
προσόντα, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης υποψήφιων ως κατωτέρω: 
1. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
2. ΠΕ Ψυχολόγων  
3. ΠΕ Νομικής  
4. ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής
5. ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ διοικητικό ή διοικητικό γραμματέα 

Τα  ανωτέρω στελέχη θα είναι πλήρους ωραρίου και θα απασχολούνται 
είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή 
κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για 12 μήνες, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Κάθε εργαζόμενη/ος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την ειδικότητά της/του. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει καθήκοντα, που 
απορρέουν από τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες του πλαισίου, 
τηρώντας τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων 
του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΑΔΑ: 
6ΟΨΟ465ΧΘ7-Ι20)  και τις  λοιπές  δεσμεύσεις που απορρέουν από τον 
Κώδικα Δεοντολογίας των δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων . Περιληπτικά το κάθε στέλεχος έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:
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1) Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης- σύμβουλος υποδοχής:
• Υποδοχή του ενδιαφερομένου προσώπου, ενημέρωση  για τις 

δράσεις και τις υπηρεσίες του Κέντρου, διερεύνηση αιτήματος. 
• Διοικητική υποστήριξη, όπως τήρηση του πρωτοκόλλου 

εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διεκπεραίωση της 
έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τήρηση Αρχείου (Βάση 
Δεδομένων) κ.ά .

• Παραπομπή της ενδιαφερόμενης στις/στους συμβούλους του 
Κέντρου ή σε άλλους φορείς, οι οποίοι κρίνονται κατά περίπτωση 
ως οι πλέον αρμόδιοι κ.ά..

2) Στέλεχος κοινωνιολόγος/σύμβουλος υποδοχής- βασικές 
αρμοδιότητες:
• Υποδοχή του ενδιαφερομένου προσώπου. 
• Παρέχει σε ατομική ή ομαδική συνάντηση υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και συμπληρώνει τα σχετικά εργαλεία. 
• Συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες, παρακολουθεί την πορεία των 

εξυπηρετούμενων που έχουν παραπεμφθεί και διαμεσολαβούν, 
προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε φορείς 
προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευσης-κατάρτισης, 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.

3) Σύμβουλος κοινωνικής στήριξης/Κοινωνικός Λειτουργός- βασικές 
αρμοδιότητες: 
• Είναι υπεύθυνη/ος στην πρώτη συνεδρία για τη λήψη ενός όσο 

δυνατό πληρέστερου κοινωνικού ιστορικού της εξυπηρετούμενης. 
Ενημερώνει για τις κοινωνικές παροχές που μπορούν να 
αξιοποιήσουν, για θέματα ασφαλιστικών δικαιωμάτων και άλλα 
θέματα κοινωνικής προστασίας. 

• Παρέχει σε ατομική ή ομαδική συνάντηση υπηρεσίες κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακής στήριξης και συμπληρώνει τα σχετικά 
εργαλεία. 

• Παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης, όταν 
αυτό είναι απαραίτητο. Κάνει τη διασύνδεση π.χ. µε υπηρεσίες 
υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ. 

• Συνοδεύει την εξυπηρετούμενη σε άλλες υπηρεσίες όταν κρίνεται 
απαραίτητο κ.ά.

4) Σύμβουλος ψυχολογικής στήριξης /Ψυχολόγος βασικές 
αρμοδιότητες: 
• Παρέχει ψυχολογική στήριξη σε ατομική ή ομαδική συνάντηση. 

Εντοπίζει δυσκολίες επικοινωνίας στην οικογένεια, καθώς και στις 
ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις και προσπαθεί για την ανάπτυξη 
υποστηρικτικού δικτύου. 

• Παρέχει σε ατομική ή ομαδική συνάντηση υπηρεσίες εργασιακής 
στήριξης και συμπληρώνει τα σχετικά εργαλεία. 
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• Ενδυναμώνει την εξυπηρετούμενη, ώστε να αναγνωρίσει τις 
βασικές συναισθηματικές ανάγκες της και κατά πόσο αυτές 
εκπληρώνονται στις παρούσες σχέσεις της. 

•  Παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης, όταν 
αυτό είναι απαραίτητο. Κάνει τη διασύνδεση π.χ. µε υπηρεσίες 
υγείας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας κ.λπ. 

• Συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες, παρακολουθεί την πορεία των 
εξυπηρετούμενων που έχουν παραπεμφθεί και διαμεσολαβεί, 
προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε φορείς 
προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευσης-κατάρτισης, 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ. 

5) Σύμβουλος νομικής στήριξης βασικές αρμοδιότητες: 
• Παρέχει σε ατομική ή ομαδική συνάντηση, υπηρεσίες νομικής 

στήριξης στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής 
φύσεως. 

• Παρέχει νομικές πληροφορίες και διευκολύνει τις διαδικασίες που 
κινεί η εξυπηρετούμενη. Παρέχει συμβουλευτική σε ζητήματα 
οικογενειακού δικαίου, ενδοοικογενειακής βίας, πολλαπλών 
διακρίσεων και λήψης μέτρων για την προστασία της γυναίκας 
κ.λπ. 

• Συνεργάζεται µε φορείς που δέχονται αιτήματα ή καταγγελίες 
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τις αναγκαίες διαδικασίες . 

•   Συνεργάζεται µε τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για 
την παροχή νομικής βοήθειας από τα µέλη του προς τις γυναίκες 
θύματα βίας έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων που 
έχουν ανάγκη.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Αιγιαλείας, αναμένεται να είναι τα ακόλουθα για τις ωφελούμενες:

1. Η δυνατότητα της πρόσβασης κάθε γυναίκας που έχει ανάγκη σε 
υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας ή/και 
πολλαπλών διακρίσεων, ανώνυμα.

2. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες- 
θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, σε θέματα 
ενημέρωσης/εξειδικευμένης πληροφόρησης, κοινωνικής, 
ψυχολογικής, εργασιακής και νομικής στήριξης, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τη βίαιη συμπεριφορά ή/και τις πολλαπλές 
διακρίσεις, καθώς και τις επιπτώσεις τους.

3. Η συμβολή της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου στην 
ενθάρρυνση των γυναικών να «σπάσουν τη σιωπή» τους σχετικά 
με την έμφυλη βία.
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4. Μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών να ενθαρρυνθεί η 
επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε να μπορέσουν να 
αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και 
οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες καλύτερες 
αποφάσεις για το μέλλον τους.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Η ολιστική και πολύπλευρη αρωγή και υποστήριξη των γυναικών-

θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από ειδικευμένο 
και επιστημονικά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

2. Η υλοποίηση δράσεων πρόληψης, δικτύωσης και ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του 
ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών ή/και των πολλαπλών 
διακρίσεων, σε τοπικό επίπεδο.

3. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την 
ισότητα των φύλων, τη βία κατά των γυναικών και την εξάλειψη των 
έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

4.  Η αποτελεσματική και πολυ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και 
φορέων για την ανάπτυξη της πρόληψης της έμφυλης βίας και η 
στοχευμένη παροχή κατάλληλων υπηρεσιών σε γυναίκες-θύματα βίας.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ως «ελάχιστες προϋποθέσεις» για την έναρξη λειτουργίας της δομής 
απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των 
συμβουλευτικών κέντρων (ΑΔΑ: 6ΟΨΟ465ΧΘ7-Ι20): 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Χώρος στέγασης  του Συμβουλευτικού Κέντρου

Το  Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αιγιαλείας προτείνεται  να εδρεύει 
στο Αίγιο σε περιοχή που θα είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μαζικής  
μεταφοράς, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γυναικών όλης της 
Αιγιαλείας αλλά παράλληλα και σε χώρο, όπου καθίσταται δυνατή η 
διαφύλαξη της ανωνυμίας των γυναικών. Το  Συμβουλευτικό Κέντρο 
πρέπει  να διαθέτει κτιριακή υποδομή κατάλληλη για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών του. Το κτήριο πρέπει να είναι περίπου 100 τ.μ. Η 
στέγασή του μπορεί να γίνει σε ιδιόκτητο οίκημα του Δήμου ή με 
παραχώρηση ή σε οίκημα με ενοίκιο, το οποίο επιβάλλεται να 
διαμορφωθεί κατάλληλα.
 Ειδικότερα το κτίριο πρέπει να διαθέτει:

• Χώρο  υποδοχής των εξυπηρετούμενων, στον οποίο θα υπάρχει 1 
(μία) θέση εργασίας για το Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό 
υπάλληλο (γραφείο, καρέκλα, Η/Υ, εκτυπωτής, και σχετικός 
εξοπλισμός, αρχειοθήκη εγγράφων, 5 (πέντε) καθίσματα  
επισκεπτών.
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•  Τέσσερις  χώρους- γραφεία, με ισάριθμες θέσεις εργασίας για 
τα 4 στελέχη συμβούλους, όπου θα πραγματοποιούνται οι 
ατομικές συνεδρίες. Δηλαδή το κάθε γραφείο να έχει 
χωρητικότητα το γραφείο του στελέχους με την καρέκλα του, τον 
Η/Υ του και σχετικό εξοπλισμό, μία αρχειοθήκη εγγράφων καθώς 
και ένα κάθισμα επισκέπτη για την εξυπηρετούμενη.

•  Ένα μεγαλύτερο χώρο/αίθουσα, όπου θα μπορούν να  
πραγματοποιούνται ομαδικές συνεδρίες, δηλαδή να χωράνε 20 
καθίσματα για αντίστοιχες γυναίκες και ένα ή δύο καθίσματα για 
τα αντίστοιχα στελέχη, μία οθόνη προβολής, ένας Η/Υ . 

• Ένα χώρο βραχυπρόθεσμης παραμονής -φύλαξης των παιδιών 
των γυναικών.

• Να πληρούνται οι προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας και να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των 
ΑμεΑ. 

2. Εξοπλισμός Συμβουλευτικού Κέντρου για την παροχή 
Υπηρεσιών

Ο χώρος στέγασης πρέπει να  διαθέτει επίσης  τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των 
Συμβουλευτικών Κέντρων. Για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να 
υπάρχουν γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και 
επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισμό, καθώς και σύνδεση με το 
διαδίκτυο τουλάχιστον για 5 (πέντε) θέσεις εργασίας, ισάριθμες με το 
προσωπικό στελέχωσης.
Ειδικότερα το Συμβουλευτικό Κέντρο πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο  
απαραίτητο εξοπλισμό:
• Α. τεχνολογικό εξοπλισμό: 5 Η/Υ με τα απαιτούμενα περιφερειακά 

συστήματα, 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, 5 τηλεφωνικές συσκευές, 
internet, ιστοσελίδα,

• Β. εξοπλισμό γραφείου: 5 γραφεία, 5 βιβλιοθήκες/αρχειοθήκες, 5 
καθίσματα εργασίας, 5 συρταριέρες για την ασφαλή φύλαξη των 
φακέλων των εξυπηρετούμενων, 20 καρέκλες επισκεπτών για 
ομαδικές συνεδρίες

• Γ. εξοπλισμό πυρασφάλειας, Κλιματιστικές συσκευές με λειτουργίες 
ψύξης και θέρμανσης, συστήματα ασφαλείας κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ 2 
ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ  

Γνωρίζοντας ότι ο Δήμος Αιγιαλείας, δύναται να διαθέσει κάποιο 
κατάλληλο ιδιόκτητο κτήριο ή κτήριο που μπορεί να παραχωρηθεί για 
την ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αιγιαλείας, μαζί 
με τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και με εξοπλισμό γραφείων (καρέκλες, 
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γραφεία κ.λπ.), κλιματιστικά κ.λπ., το οποίο χρειάζεται έγκριση άδειας 
λειτουργίας και διαμόρφωση χώρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
θεσμικού πλαισίου για τα Συμβουλευτικά κέντρα, προτείνουμε τον εξής 
ενδεικτικό προϋπολογισμό για την λειτουργία του. Οι δαπάνες έχουν 
υπολογιστεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη μισθοδοσία 
των στελεχών και το  πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 για τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ.
1. Προσδιορισμός ενδεικτικής Μισθοδοσίας Προσωπικού με βάσει το 
Ενιαίο Μισθολόγιο

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤ
ΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΓΙΑ 12 
ΜΗΝΕΣ

1.
ΠΕ ή ΤΕ

Κοινωνικών
Λειτουργών

έως 2 έτη 1 1092 € 265,68 € 1357,68 € 16.292,16 €

2. ΠΕ Ψυχολόγων έως 2 έτη 1 1092 € 265,68 € 1357,68 € 16.292,16 €

3. ΠΕ Νομικής έως 2 έτη 1 1092 € 265,68 € 1357,68 € 16.292,16 €

4.

ΠΕ
Κοινωνιολόγων/ 

Κοινωνικής
Πολιτικής

έως 2 έτη 1 1092 € 265,68 € 1357,68 € 16.292,16 €

5. ΔΕ διοικητικός 
γραμματέας 1 858 € 208,75 € 1.066,75 € 12.801 €

6. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5.226 € 1271,47 € 6.497,47 € 77.969,64 €
• 4 άτομα/εργαζόμενοι κατηγορίας ΠΕ με ΜΚ1: 1092 € βασικός μισθός 

+ 265,68 € εργοδοτική εισφορά = 1357,68 € μήνα x 4 άτομα = 
5.430,72 € x 12 μήνες = 65.168,64 €

• 1 άτομο διοικητικό γραμματέα κατηγορίας ΔΕ, ΜΚ 1: 858 € βασικός 
μισθός + 208,75 € εργοδοτική εισφορά = 1.066,75 € x 12 μήνες = 
12.801 € 

Σύνολο μισθοδοσίας προσωπικού ανά έτος: 77.969,64 € x 2 έτη = 
155.938 €

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, φωτοτυπικό, εκτυπωτές, έπιπλα

Α/Α ΕΙΔΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1. Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής+ 
πληκτρολόγιο+ mouse

5 400€ 2.000€

2. Οθόνες Η/Υ 5 100€ 500€
3. Ηχεία Η/Υ 5 30€ 150€
4. Άδεια χρήσης σουίτας 

εφαρμογών γραφείου 
5 400€ 2.000€
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(Microsoft office 2019   ή 
νεώτερη) 

5. Κάμερα Η/Υ 5 50€ 250€
6. Ακουστικά με μικρόφωνο 5 20€ 100€
7. Εκτυπωτές με σκάνερ 2 100€ 200€
8. Ψηφιακό εκτυπωτικό 

μηχάνημα Φωτοτυπικό 
1 1.000€ 1.000€

9. Τηλεφωνικές  συσκευές 5 20€ 100€
10. Γραφεία προσωπικού 5 150€ 750€
11. Καρέκλες γραφείου 5 120€ 600€
12. Καρέκλες επισκεπτών 20 50€ 1.000€
13. Βιβλιοθήκη γραφείου 5 100€ 500€

Σύνολο προ Φ.Π.Α. 
24%

 9.150€

Φ.Π.Α 24%    2.196€
Σύνολο 2 Σύνολο με  Φ.Π.Α. 

24%
 11.346€

2. Λειτουργικά έξοδα 2ετίας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2023 2024 Σύνολο
1. ΔΕΗ 2000€ 2000€ 4.000€
2. ΟΤΕ 1.500€ 1.500€ 3.000€
3. ΔΕΥΑ 500€ 500€ 1.000€
4. ΣΥΝΟΛΑ 8.000€
 

3. Κτήριο-Στέγαση-διαμόρφωση χώρων κ.ά.
  
Α/Α Είδος εργασίας Δαπάνη με Φ.Π.Α 

1. Διαμόρφωση  χώρων κτιρίου –γυψοσανίδες 5.000 €
2. Κλιματιστικά (5Χ300€) 1.500€
3. Κατασκευές ΑΜΕΑ WC 1.000€
4. Κατασκευές ράμπες ΑΜΕΑ 1.000€
5. Οικοδομικές εργασίες, Ελαιοχρωματισμοί 10.000€
6. Υδραυλικές εργασίες 2.500€
7. Ηλεκτρολογικές εργασίες 2.000€
8. Ξυλουργικές εργασίες-κατασκευές 2.000€

Σύνολο 4  25.000€

4. Αναλώσιμα  - μελάνια- Γραφική ύλη- έντυπα
                                     
α/α Είδος Δαπάνη με Φ.Π.Α

1. Αναλώσιμα 3.000€
2. Μελάνια εκτυπωτών 3.000€
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3. Τονερ 2.000€
4. Γραφική ύλη 1.500€
5. Έκδοση εντύπων-φυλλαδίων-αφισών 2.000€

Σύνολο 5 11.500€

Συγκεντρωτικός πίνακας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δαπανών διετίας  

α/α Κατηγορία Δαπάνη με  
ΦΠΑ

1. Σύνολο μισθοδοσίας προσωπικού 5 ατόμων  155.938 €  

2. Εξοπλισμός : Η/Υ , φωτοτυπικό, εκτυπωτές , 
έπιπλα 11.346€

3. Λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ,ΔΕΥΑ) 8.000€

4. Κατασκευές ράμπες-wc, επισκευές κτιρίου , 
ελαιοχρωματισμοί κ.ά.  25.000€ 

5. Αναλώσιμα  - μελάνια- Γραφική ύλη- έντυπα 11.500€ 
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός   211.784 €

Επισήμανση: Η χρηματοδότηση του Συμβουλευτικού Κέντρου 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που θα δημιουργηθεί αφορά 
στην κάλυψη των αρχικών δαπανών ίδρυσης της δομής και των 
δαπανών λειτουργίας για την πρώτη διετία.

Σε περίπτωση που διατεθεί ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου, 
εξοπλισμένο με γραφεία, καρέκλες, αρχειοθήκες, κλιματιστικά, ράμπες 
και δύναται ο δήμος να διαμορφώσει τους χώρους με ίδια μέσα, τα έξοδα 
του προϋπολογισμού είναι σαφές ότι θα μειωθούν ανάλογα.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, που λειτούργησαν μέχρι 
σήμερα στους Δήμους και πήραν παράταση λειτουργίας μετά από την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2023, χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Το έργο των δομών του δικτύου 
γυναικών θυμάτων βίας υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τη συνεργασία του 
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 προωθούν 
στοχευμένες δράσεις στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 
ανάμεσά τους και αυτής των κακοποιημένων γυναικών. Οι δράσεις 
αυτές πρόκειται να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν την νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027, παράλληλα με την επίτευξη 
κατάλληλων συνεργειών με άλλα προγράμματα και πηγές 
χρηματοδότησης. (https://www.mindev.gov.gr/). Επομένως είναι 
αναγκαίο να γίνει διερεύνηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το 

https://www.mindev.gov.gr/
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Συμβουλευτικό Κέντρο Αιγιάλειας από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, 
τουλάχιστον μέχρι και το 2023. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
   Δήμου Αιγιαλείας,
   Αράτου 67 - Αίγιο
2)Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 90

ΘΕΜΑ:
«Στην πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους 

Δήμους Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας, Ωρωπού και Αιγιαλείας και των αντίστοιχων

Δημοτικών Κοινοτήτων».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Στην πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους 
Δήμους Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 
Ωρωπού και Αιγιαλείας και των αντίστοιχων δημοτικών 
κοινοτήτων» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας με την υπ’ αριθ.49/2022 
(ΑΔΑ: ΨΧΠ9Ω1Φ-312) απόφασή του, ενέκρινε την έναρξη των 
διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους Δήμους 
Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ωρωπού και 
Αιγιαλείας, καθώς και των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα και με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό (100) 
χρόνων από τον ξεριζωμό της Μικρασιατικής καταστροφής, στον εν 
λόγω Δήμο θα πραγματοποιηθούν επετειακές εκδηλώσεις με τίτλο: 
«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ», με τη συμμετοχή των 
πολιτιστικών συλλόγων «Η ΑΦΗΣΙΑ» Σάρτη, «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Νέα Ρόδα, «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΣΤΡΕΛΑ» Πυργαδίκια, 
«ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ» Αμμουλιανή, «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» Λίμνη Ευβοίας,, «Ο 
ΝΟΣΤΟΣ» Νέα Κούταλη Λήμνου, «ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ» Ωρωπός Αττικής 
και «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» του Δήμου μας, όπου έχουν κοινές ρίζες και κοινή 
καταγωγή.
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Η εν λόγω εκδήλωση είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς με τη 
συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
αφιερώνεται στις αποφράδες ημέρες του αποχωρισμού από την πατρίδα 
των 2.500 χρόνων, καθώς και στις ψυχές των συμπατριωτών που 
χάθηκαν κατά τον πρώτο και δεύτερο ξεριζωμό, που έχουν αφήσει 
τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση, όχι μόνον των 
Μικρασιατών που ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους, αλλά και όλων 
των Ελλήνων.

Έτσι λοιπόν, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας 
«Σιθωνία», με το υπ’ αριθ.πρωτ.212/06.05.2022 έγγραφό της, έχει 
υποβάλει αίτημα στον Δήμο μας για αδελφοποίηση δεδομένου ότι μας 
συνδέουν κοινές ρίζες, κοινά βιώματα, καθώς και κοινή πολιτιστική 
κληρονομιά και παρακαταθήκη.

Σύμφωνα με το άρθρο 220 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08. 
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», δίδεται η 
δυνατότητα στους Δήμους να προβαίνουν σε ενέργειες αδελφοποίησης 
των πόλεών τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, 
πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

Ως αδελφοποίηση ορίζεται η προσέγγιση δύο κοινωνιών, που 
επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με βάση την 
αλληλοβοήθεια τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη μεταφορά καλών 
πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να 
αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας.

Η αδελφοποίηση αποτελεί επίσης ένα εκπληκτικά ευέλικτο 
εργαλείο. Μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ πόλεων, αλλά και ολόκληρων 
περιοχών. Μπορεί να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, 
ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή διάφοροι τοπικοί φορείς και 
παράγοντες. Ενώνοντας τους ανθρώπους, αποτελεί μια ευκαιρία για από 
κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και 
κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, 
για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία.

Εν προκειμένω και με γνώμονα τον αναστοχασμό και την 
ομοψυχία, θεωρούμε ότι η εν λόγω κίνηση θα επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα στον Δήμο μας σε επίπεδα φιλίας και πολιτισμού, 
δεδομένου ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο υλοποίησης κοινών δράσεων στον 
πολιτιστικό και πολιτισμικό τομέα, δυνατότητα συνδιοργάνωσης κοινών 
εκδηλώσεων, ενίσχυση και ανταλλαγή απόψεων, δράσεων και ενεργειών 
ιστορικού χαρακτήρα, καθώς και δυνατότητα δημιουργία ιστορικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικής «διαδρομής», με σκοπό τη διασύνδεση των 
πόλεων.

Κατόπιν αυτών λοιπόν, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου 
Αιγιαλείας με τους Δήμους Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας και Ωρωπού, καθώς και των αντίστοιχων 
Δημοτικών Κοινοτήτων, με γνώμονα τον αναστοχασμό και την ομοψυχία 
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και με δεδομένο τις κοινές ρίζες και την κοινή καταγωγή, καθώς και ότι 
υπάρχει ένα ευρύ πεδίο υλοποίησης κοινών δράσεων στον πολιτιστικό 
και πολιτισμικό τομέα, η δυνατότητα συνδιοργάνωσης κοινών 
εκδηλώσεων, η ενίσχυση και ανταλλαγή απόψεων, δράσεων και 
ενεργειών ιστορικού χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας 
ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «διαδρομής», με σκοπό τη 
διασύνδεση των πόλεων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επανέλθει το Δημοτικό μας 
Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Αδελφοποίησης».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.49/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΠ9Ω1Φ-312) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, περί έγκρισης έναρξης των 
διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους Δήμους 
Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ωρωπού και 
Αιγιαλείας, καθώς και των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.212/06.05.2022 αίτημα αδελφοποίησης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «Σιθωνία»,

δ)το ανάγκη αδελφοποίησης, δεδομένου τις κοινές ρίζες, τα κοινά 
βιώματα, καθώς και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και παρακαταθή-
κη,

ε)το άρθρο 220 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08. 06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα 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 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 
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», ενώ είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 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 
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(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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου 

Αιγιαλείας με τους Δήμους Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας και Ωρωπού, καθώς και των αντίστοιχων 
Δημοτικών Κοινοτήτων, με γνώμονα τον αναστοχασμό και την ομοψυχία 
και με δεδομένο τις κοινές ρίζες, την κοινή καταγωγή, τα κοινά βιώματα, 
την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και παρακαταθήκη, καθώς και ότι 
υπάρχει ένα ευρύ πεδίο υλοποίησης κοινών δράσεων στον πολιτιστικό 
και πολιτισμικό τομέα, η δυνατότητα συνδιοργάνωσης κοινών 
εκδηλώσεων, η ενίσχυση και ανταλλαγή απόψεων, δράσεων και 
ενεργειών ιστορικού χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας 
ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «διαδρομής», με σκοπό τη 
διασύνδεση των ανωτέρω πόλεων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το 
σχετικό Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δήμος Σιθωνίας
2)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας «Σιθωνία»
   Νικήτη Χαλκιδικής Τ.Κ. 63088
   dim.koin.epix.sithonias@gmail.com

mailto:dim.koin.epix.sithonias@gmail.com
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 91

ΘΕΜΑ:
«Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της

Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της 
Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων» και δίνει τον λόγο 
στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος 
διαβάζει εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Ο διεθνής οργανισμός «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία» (UN 
ECOSOC Consultative Status NGO & ICAN Partner) με την από 03.05. 
2022 επιστολή του, μας γνωρίζει τα ακόλουθα:

«Ο διεθνής οργανισμός «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία» (UN 
ECOSOC Consultative Status NGO & ICAN Partner) έχει θέσει ως στόχο 
να επικυρωθεί από την Ελλάδα η Συμφωνία για την Κατάργηση των 
Πυρηνικών Όπλων, η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από την 
ολομέλεια του Συμβουλίου του ΟΗΕ. Πιστεύουμε ότι ένας κόσμος χωρίς 
την πυρηνική απειλή είναι εφικτός καθώς η υπογραφή και επικύρωση της 
Συνθήκης από τουλάχιστον 50 κράτη υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 
και από τον Ιανουάριο του 2021 είναι πλέον σε ισχύ!

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Γραφείο του Κόσμου Χωρίς 
Πολέμους και Βία, απευθύνει έκκληση για συνεργασία σε όλους τους 
Δήμους της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να 
έχουν ενεργό ρόλο στην παγκόσμια κοινή προσπάθεια προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής αλλά και κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη, που 
απειλείται από την πιθανότητα χρήσης των πυρηνικών όπλων από μία ή 
περισσότερες από τις 9 συνολικά χώρες που διαθέτουν περίπου 14.000 
πυρηνικές κεφαλές.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αιγιαλείας, όπως προτρέπει και η απόφαση αρ. 96 του Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ (9/3/2022), να εκδώσει ψήφισμα, με τα παρακάτω σημεία:

- Ότι συνυπογράφει ως Δήμος την έκκληση της ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear weapons) προς την Ελληνική κυβέρνηση για 
να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη. Η έκκληση επισυνάπτεται 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Περισσότερες από 70 μεγάλες πόλεις έχουν 
ήδη υπογράψει, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Ουάσιγκτον, το Βερολίνο, 
η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Ναγκασάκι, η Γενεύη, το Σίδνεϋ κ.ά.. Στην 
Ελλάδα, μέχρι στιγμής, έχουν υπογράψει την έκκληση με έκδοση 
αντίστοιχων ψηφισμάτων οι Δήμοι Αγίου Ευστρατίου (2020), Τήλου 
(2021), Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Γαύδου, Δελφών, Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Σικίνου, Αρχαίας Ολυμπίας και Γορτυνίας (2022), ενώ 
αναμένουμε τα Δ.Σ. και άλλων δήμων να συμμετέχουν στην κοινή αυτή 
προσπάθεια άμεσα.

- Ότι αποφασίζει την συμμετοχή στην διεθνή κίνηση “Mayors for 
Peace” (http://www.mayorsforpeace.org/english/) που έχει δημιουργηθεί 
με πρωτοβουλία των Δημάρχων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, και 
προωθεί την συνεργασία μεταξύ Δήμων για την προώθηση της Συνθήκης 
και την ενημέρωση για τους άμεσους κινδύνους των πυρηνικών όπλων.

- Να συνεργαστεί με τον διεθνή οργανισμό «Κόσμος Χωρίς 
Πολέμους και Βία» και να προβούν από κοινού σε δράσεις για να 
συμβάλουν στην εφαρμογή της συνθήκης και να στιγματιστούν τα πυρηνικά 
όπλα έως ότου εξαλειφθούν.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της ιστορικής οικουμενικής 
στιγμής της ανθρωπότητας. Να αναλάβετε να γίνετε και εσείς πρεσβευτές 
της διεκδίκησης για ένα μέλλον χωρίς πυρηνικά όπλα, όπως έχουν κάνει 
ήδη δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο, και δεκάδες κράτη και κυβερνήσεις. 
Σε αυτή την προσπάθεια, κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω, αλλά και η πιο 
ασθενής φαινομενικά φωνή, έχει μεγάλο ειδικό βάρος στην συνείδηση της 
ανθρωπότητας.

Είμαστε διαθέσιμοι για περισσότερες πληροφορίες και είμαι 
διαθέσιμος να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία, για να δούμε από κοινού τα 
βήματα για την συμμετοχή σας σε αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση.

Η εκστρατεία #σώσετηνπόλη, υποστηρίζεται από την IIPNW 
Ελληνικό Τμήμα και τους Δρόμους της Ελιάς».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με την υπ’ 
αριθ.96/2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ομόφωνα 
ενέκρινε την έκδοση σχετικού ψηφίσματος και παράλληλα πρότεινε 
στους Δήμους της χώρας να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν μία απαράδεκτη απειλή για όλη την 
ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο λόγος που στις 7 Ιουλίου 2017, εκατόν 
είκοσι δύο (122) έθνη ψήφισαν την υιοθεσία της Συνθήκης για την 
Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Τώρα, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις 
προσκαλούνται να υπογράψουν και να κυρώσουν αυτή την παγκόσμια 
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κρίσιμη συμφωνία, η οποία απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και τη 
διατήρηση/αποθήκευση των πυρηνικών όπλων και θέτει τα θεμέλια για 
την ολοκληρωτική εξάλειψή τους. Πόλεις και Δήμοι μπορούν να 
ενισχύσουν την υποστήριξη της Συνθήκης επικυρώνοντας την σχετική 
Έκκληση.

Οι σημερινές διεθνείς συνθήκες και ειδικότερα ο πόλεμος σε μία 
ευρωπαϊκή χώρα, στην Ουκρανία, με τις αιωρούμενες απειλές χρήσης 
πυρηνικών όπλων, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για 
υπογραφή και επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών 
Όπλων από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και φυσικά από την 
Ελλάδα.

Ο στόχος όλης της ανθρωπότητας για ένα αποπυρηνικοποιημένο 
μέλλον, μπορεί να φαντάζει υπέρμετρα μεγάλος, πλην όμως μέχρι το έτος 
2017 όπου και επικυρώθηκε το κείμενο της Συνθήκης από την ολομέλεια 
του Ο.Η.Ε. και αυτό από μόνο του αποτελούσε έναν φιλόδοξο στόχο. 
Έτσι λοιπόν, μετά από πέντε χρόνια μας δίδετε το ύψιστο διεθνές 
διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να απαλλαγούμε από την απειλή του 
αφανισμού κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη. Επιπλέον έχουμε την 
ευκαιρία τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά να γίνουμε μέρος μίας 
παγκόσμιας προσπάθειας Δήμων, να προστατέψουν όχι μόνο τους 
δημότες τους αλλά και τους πολίτες όλου του κόσμου από ένα πιθανό 
πυρηνικό ολοκαύτωμα. Καλούμαστε λοιπόν να σταθούμε για ακόμα μία 
φορά, στην πλευρά της Ιστορίας που προάγει τις αξίες της Ειρήνης και 
της αποπυρηνικοποίησης.

Κατόπιν αυτών, καλείται το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την 
έκδοση σχετικού ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της 
Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)την από 03.05.2022 επιστολή του διεθνούς οργανισμού «Κόσμος 

Χωρίς Πολέμους και Βία» (UN ECOSOC Consultative Status NGO & 
ICAN Partner)

γ)την υπ’ αριθ.96/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

δ)την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για την υπογραφή και την 
επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων, 
δεδομένης της τραγική απειλής που θέτουν τα πυρηνικά όπλα σε όλο τον 
κόσμο και

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 και ισχύει με το άρθρο 
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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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, πλην της Δημοτικής Συμβούλου κας Αγγελικής 
Κουρή, η οποία καταψηφίζει το θέμα, επομένως με είκοσι επτά (27) 
θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έκδοση του κατωτέρω Ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η ) 

Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, σε τακτική συνεδρίαση και εξέδωσε το 
παρόν ψήφισμα.

Ο Δήμος Αιγιαλείας, ανησυχεί σοβαρά για την τραγική απειλή που 
θέτουν στις κοινωνίες μας σε όλο τον κόσμο τα πυρηνικά όπλα. 
Πιστεύουμε σθεναρά ότι οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε 
έναν κόσμο ελεύθερο από αυτή την απειλή. Οποιαδήποτε χρήση των 
πυρηνικών όπλων, σκόπιμα ή μη, θα έχει καταστροφικές και για μακρύ 
χρονικό διάστημα συνέπειες για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. 
Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των 
Πυρηνικών Όπλων και καλούμε την κυβέρνησή μας να την κυρώσει.

Συνυπογράφει ως Δήμος την έκκληση της ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear weapons) προς την Ελληνική Κυβέρνηση 
για να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη.

Αποφασίζει τη συμμετοχή στη διεθνή κίνηση “Mayors for Peace” 
(http://www.mayorsforpeace.org/english/) που έχει δημιουργηθεί με 
πρωτοβουλία των Δημάρχων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και 
προωθεί την συνεργασία μεταξύ Δήμων για την προώθηση της Συνθήκης 
και την ενημέρωση για τους άμεσους κινδύνους των πυρηνικών όπλων.

Να συνεργαστεί με τον διεθνή οργανισμό «Κόσμος Χωρίς Πολέ-
μους και Βία» και να προβούν από κοινού σε δράσεις για να συμβάλουν 
στην εφαρμογή της συνθήκης και να στιγματιστούν τα πυρηνικά όπλα 
έως ότου εξαλειφθούν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία
Ακαδημίας 91-93
Τ.Κ.10677, Αθήνα Ελληνικά Γραφεία
www.kosmosxorispolemous.gr

http://www.kosmosxorispolemous.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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 92

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 220 τ.μ. που
βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας

Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και
ξαπλωστρών».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 220 τ.μ. 
που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας 
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.47/2022 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχεις ως ακολούθως:

«Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 
παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, για την τοποθέτηση 
ομπρελών και ξαπλωστρών, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι 
ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Κοινότητας 
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με την διαδικασία της δημοπρασίας».

Κατόπιν, η κα Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας 
κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος εξέθεσε ότι ο Δήμος οφείλει να 
διευκολύνει μέσα στα πλαίσια του νόμου, τους επαγγελματίες και τους 
εμπόρους που δραστηριοποιούνται στην Αιγιάλεια, σε μια πάρα πολύ 
δύσκολη εποχή. Υπενθύμισε στο Σώμα ότι παραχωρείται η χρήση 
αιγιαλού σε πολλές περιοχές της Αιγιάλειας, οι οποίες συγκριτικά με την 
συγκεκριμένη περιοχή έχουν περιορισμένο χώρο, ενώ αντίθετα στην εν 
λόγω περιοχή υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος και για τους δημότες. Η 
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τοποθέτηση δε των ομπρελών και των ξαπλωστρών δεν μπορεί να 
αλλάξει την ταυτότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Τέλος, εξέφρασε 
την γνώμη ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού και στην 
περιοχή της Αλυκής με τη διαδικασία της δημοπρασίας και με δικαίωμα 
συμμετοχής οποιουδήποτε δημότη ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αρτιθ.47/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)τα όσα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 

Καλογερόπουλος,
γ)το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο έχει ελεγχθεί και 

θεωρηθεί ως προς την ακρίβεια των συντεταγμένων και του εμβαδού από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

δ)την ανάγκη παραχώρησης χρήσης αιγιαλού επί της παραλίας 
Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλωστρών,

ε)την υπ’ αριθ.49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (Φ.Ε.Κ.1952/τ.Β/ 
19.04.2022) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-
05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, 
λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198), 
66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 
3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-
2021 (Β’ 2872), όμοιες», με την οποία ενσωματώνονται στο άρθρο 17 
της υπ’ αριθ.47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (Φ.Ε.Κ.1864/τ.Β/15.05.2020) 
όμοιας, οι έκτακτες ρυθμίσεις του άρθρου 75 του Ν.4916/2022 
(Φ.Ε.Κ.65/τ.Α/28.03.2022) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας για το έτος 2022, λόγω πανδημίας,

στ)την παρ.10 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.174/ 
02.12.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών 
συναφών διατάξεων»,

ζ)το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/19.12.2001) 
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 15 του Ν.4467/2017 (Φ.Ε.Κ.56/τ.Α/13.04.2017) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

η)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 
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διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων 
των δήμων και κοινοτήτων» 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος και 3)Γεώργιος Ντίνος, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 2)Μαρίας 
Ιατροπούλου, 3)Γεωργίου Κουβαρά και 4)Αγγελικής Κουρή, οι οποίοι 
καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με είκοσι τρεις (23) θετικές και 
τέσσερις (4) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού εμβαδού 222,53 τ.μ., που 

βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, 
προκειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τη 
διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας, για οποιονδήποτε 
επαγγελματία πληροί τους όρους συμμετοχής, 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», 
εφόσον διεξαχθεί εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην 
υπ’ αριθ.49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (Φ.Ε.Κ.1952/τ.Β/19.04.2022) 
Κ.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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3)Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 93

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που

βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 
που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου 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.:16317/24-05-2017 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας εκμίσθωσε το δημοτικό ακίνητο (καφετέρια – πιτσαρία) που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας. Το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στον κ. Σακελλαρόπουλο 
Πέτρο του Σωτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «περί 
εκμίσθωσης με τη  διαδικασία της δημοπρασίας», κατόπιν της 
αριθ.180/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε 
με την αριθ. πρωτ.:53237/5417/2016 απόφαση του Γ.Γ. 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ για πέντε (5) έτη ήτοι από 24/05/2017 έως 
23/05/2022.

Με την αριθ.πρωτ.:14499/04-05-2022 αίτησή του ο κ. 
Σακελλαρόπουλος Πέτρος του Σωτηρίου, αιτείται την παράταση της 
εκμίσθωσης από τη λήξη του εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) 
επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 23/05/2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
αυτού, συναινούντων και των δύο μερών με απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου. Με το αριθ. πρωτ.:9/31-05-2022 έγγραφο του Προέδρου της 
Κ. Πλατάνου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη παράτασης της χρονικής 
διάρκειας της εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου και με το από 12-05-
2022 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας 
παρέχεται βεβαίωση καταβολής των μισθωμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
την αποδοχή της αριθ.πρωτ.:14499/04-05-2022 αιτήσεως του 
Σακελλαρόπουλου Πέτρου του Σωτηρίου περί παράτασης της 
εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια – πιτσαρία) που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας έως και 23/05/ 2024».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
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.14499/04.05.2022 αίτηση του μισθωτή κ. 
Πέτρου Σακελλαρόπουλου του Σωτηρίου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.16317/24.05.2017 συμφωνητικό εκμίσθωσης 
ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του ανωτέρω μισθωτή,

δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.9/31.05.2022 έγγραφο του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης 
γνώμης για την παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου,

ε)την από 12.05.2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας, περί καταβολής των μισθωμάτων,

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 - 
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 
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Ντίνος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια-

πιτσαρία) που βρίσκεται στη Δημοτικής Κοινότητα Πλατάνου της Δ.Ε. 
Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως και τις 23. 
05.2024, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.14499/04.05.2022 αίτηση του 
μισθωτή κ. Πέτρου Σακελλαρόπουλου του Σωτηρίου, σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθ.πρωτ.16317/24.05.2017 συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτου, 
μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του εν λόγω μισθωτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Πέτρο Σακελλαρόπουλο του Σωτηρίου (διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 94

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.67/2022 απόφασης Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικού
ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» της Δημοτικής Κοινότητας

Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 

ΑΔΑ: 6ΖΝΦΩ6Χ-ΛΗΨ

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.67/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» της Δημοτικής Κοινότητας 
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:

«Με την αριθ.67/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο χώρο 
του δημοτικού άλσους της Κοινότητας Αμπελοκήπων, προκειμένου να 
λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη μορφή 
καφενείου – ψησταριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/81.

Επειδή στην Κοινότητα Αμπελοκήπων ήδη λειτουργεί κατάστημα 
με την ίδια δραστηριότητα καφενείο-ψησταριά ευρισκόμενο στην 
πλατεία της Κοινότητας, είναι προτιμότερο να διευρύνουμε το κύκλο 
δραστηριοτήτων κρίνοντάς το ωφέλιμο για την εν λόγω Κοινότητα. 
Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση ώστε το δημοτικό 
ακίνητο να λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
δραστηριότητα σχετική με την εστίαση – καφέ.
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση την 
τροποποίηση της αριθ.67/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
προκειμένου το εν λόγω δημοτικό ακίνητο να λειτουργήσει ως 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα σχετικό με 
την εστίαση – καφέ».

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.67/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΖΓΩ6Χ-2ΡΕ) απόφασή του, 
περί εκμίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου,

γ)την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφασης, 
δ)την πρόταση που διατυπώθηκε σχετικά με τη δραστηριότητα του 

καταστήματος,
ε)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,

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» 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 - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Γεώργιος Ντίνος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.67/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΖΓΩ6Χ-2ΡΕ) 

απόφασής του, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«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 
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δραστηριότητα σχετικό με την εστίαση-καφετέρια-εστιατόριο-ψησταριά, 
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 94/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
3)Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
4)Δημοτική Κοινότητας Αμπελοκήπων 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 95

«Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου σε προσωρινή θέση για την
εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου:
Ενότητα 2 Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και

Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου σε προσωρινή θέση για 
την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: 
Ενότητα 2 Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 
3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.54/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 
μετατόπιση - τοποθέτηση του περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Μπακή 
Κωνσταντίνου, στο κάτω μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας, στις 
προτεινόμενες θέσεις όπως αυτές προβλέπονται στην τροποποιημένη 
μελέτη του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 
Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».

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 υπ’ αριθ.54/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Αιγιαλείας,

β)την υπ’ αριθ.28/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, περί θετικής γνωμοδότησης 
σχετικά με τη μετατόπιση του ανωτέρω περιπτέρου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.12438/12.04.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας,

δ)την ανάγκη μετατόπισης περιπτέρου σε προσωρινή θέση, 
προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου 
Αιγίου:
Ενότητα 2 Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί» και

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 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 
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», ενώ είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Δημήτριος Μπούνας και 2)Γεώργιος Ντίνος, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτας 
Γκρέμου-Γούσα, Αντιπροέδρου, 3)Παναγιώτη Μαρινόπουλου και 
4)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, 
επομένως με είκοσι τέσσερις (24) θετικές και τέσσερις (4) αρνητικές 
ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη μετατόπιση-τοποθέτηση του περιπτέρου ιδιοκτησίας του κ. 

Κωνσταντίνου Μπακή, στο κάτω μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και στις προτεινόμενες 
θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην τροποποιημένη μελέτη του έργου: 
«Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές 
οδοί».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
3)Δημοτική Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
4)Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Αιγιαλείας
5)κ. Κωνσταντίνο Μπακή
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 96

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων της 
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., που θα πραγματοποιηθούν στο Υπαίθριο Θέατρο

«Γεώργιος Παππάς» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου
«Αλέκος Μέγαρης» κατά το έτος 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού 
παραστάσεων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., που θα πραγματοποιηθούν στο 
Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» του Πολιτιστικού Κέντρου 
Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» κατά το έτος 2022» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.46/ 2022 (ΑΔΑ: ΨΗΡ6ΟΚΣΤ-Π2Ν) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), που αφορά τον καθορισμό του ετήσιου 
αριθμού παραστάσεων που θα λάβουν χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο 
«Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος 
Μέγαρης», κατά το έτος 2022, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
εξής:

«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να ζητήσει τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αιγιαλείας ώστε να καθορίσει τον ανώτατο αριθμό Παραστάσεων για το 
έτος 2022 οι οποίες  βάσει της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.4229/2014 δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις 40 και θα υλοποιηθούν στο χώρο του 
Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» με στόχο την παραγωγή πολιτιστικού 
έργου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
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Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.46/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΡ6ΟΚΣΤ-Π2Ν) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.),

β)την ανάγκη καθορισμού του ετησίου ανώτατου αριθμού 
παραστάσεων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., που θα πραγματοποιηθούν στο Υπαίθριο 
Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος 
Μέγαρης», κατά το έτος 2022,

γ)την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.4229/2014 (Φ.Ε.Κ.8/τ.Α/10.01. 
2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - 
Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» 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 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό παραστάσεων κατά το έτος 2022 σε 

σαράντα (40), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) στον χώρο του 
Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», με στόχο την παραγωγή πολιτιστικού 
έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)
  Νικ.Πλαστήρα 19 - Αίγιο



ΑΔΑ: ΨΨΡ6Ω6Χ-Ζ6Θ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62aacf9f70128e28a8399b3a στις 17/06/22 07:24
1

                
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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 97

«Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων 
και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του 

Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 
Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο 
ΑΡΙΩΝ» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 
Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο 
ΑΡΙΩΝ», με το υπ’ αριθ.πρωτ.152/10.05.2022 έγγραφό του, μας 
διαβίβασε την υπ’ αριθ.22/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟΟΚ6Λ-Ε8Ω) απόφασή 
του, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Α) Την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και 

Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του 
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που έχει ορισθεί με την 
υπ’ αριθ.11425/8-3-1993 συστατική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 164/Β΄/17-3-1993), όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις 
υπ’ αριθ.πρωτ.16047/17-9-2007 (ΦΕΚ 1947/Β΄/3-10-2007), 44163/ 
9293/28-6-2011 (ΦΕΚ 1712/Β΄/2-8-2011), 103711/21332/6-12-2011 
(ΦΕΚ 3182/Β΄/ 30-12-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ 
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και 299271/13-12-2017 (ΦΕΚ 4844/Β΄/29-12-2017) απόφαση του 
Συντονιστή ΑΔΠΔΕ & Ι κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της», 
τροποποιούμενης της παραπάνω συστατικής απόφασης ως προς τον χρόνο 
διάρκειας του άνω Συνδέσμου.

B) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.11425/8-3-1993 Συστατικής 
Πράξης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/Β΄/17-3-1993) ως προς την 
παράγραφο που αφορά την χρονική διάρκεια του Συνδέσμου η οποία 
συμπληρώνεται ως εξής: η χρονική διάρκεια παρατείνεται κατά «πενήντα 
(50) χρόνια από τη λήξη της.

Γ) Να αιτηθεί την παροχή σύμφωνης γνώμης των οικείων 
Δημάρχων Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., όπως ο νόμος ορίζει (παρ.7 
άρθρο 11 Ν.4674/20) επί της απόφασης του Δ.Σ.

Δ) Την εισαγωγή της εν λόγω απόφασης στα Δημοτικά Συμβούλια 
των 14 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (Αιγιαλείας, Βέλου-Βόχας, Δελφών, 
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Δωρίδος, Θηβαίων, Κορινθίων, 
Λεβαδέων, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
Ναυπακτίας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Πατρέων, Σικυωνίων) που 
μετέχουν στο Σύνδεσμο οι οποίοι θα πρέπει με απόφασή τους, που 
λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 245 του 
Ν.3463/06, να εκφράσουν θετική άποψη για την παράταση της χρονικής 
διάρκειας του Συνδέσμου πέρα από τα όρια της συστατικής πράξης και 
όπως ορίζει η απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Ε) Να αποσταλούν οι σχετικές αποφάσεις στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕ & Ι ), ώστε 
να ελέγξει την νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών 
Συμβουλίων που αφορούν την παράταση χρονικής διάρκειας του 
Συνδέσμου. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αφού ελέγξει τη νομιμότητα 
τους, εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΣΤ) Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ». Προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του έκαστου υπόχρεου Δήμου-Μέλους του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σύμφωνα με 
το ποσό της ετήσιας εισφοράς του ως Μέλος στο Σύνδεσμο, η οποία δεν 
μπορεί να υπολογιστεί ως μεταβαλλόμενη».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.4674/ 
2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και 
το υπ’ αριθ.πρωτ.50442/07.08.2020 διευκρινιστικό έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση 
και μετατροπή κάθε είδους Δημοτικού Νομικού Προσώπου, καθώς και 
για τη συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, 
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απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Δημάρχου. 

Συνεπώς, από τη δημοσίευση του Ν.4674/2020 και εφεξής, στις 
σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων κατά τις οικείες για 
κάθε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 
2690/1990 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, το όργανο 
που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει 
πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης, 
καθώς και ότι η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης, πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς. Επομένως, η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου 
συνιστά απαραίτητο τύπο της διαδικασίας και δεσμεύει το αποφασίζον 
όργανο και εν προκειμένω το Δημοτικό Συμβούλιο, με την έννοια ότι το 
τελευταίο δεν μπορεί να ενεργήσει με διακριτική ευχέρεια και κατά 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύει η γνωμοδότηση του 
μονομελούς διοικητικού οργάνου.

Έτσι λοιπόν, μετά την ανωτέρω απόφαση του Συνδέσμου, με την 
υπ’ αριθ.197/16489/16.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΚ9Ω6Χ-Ω7Ζ) απόφαση 
Δημάρχου Αιγιαλείας, αποφασίστηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης επί 
της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, 
καθώς και η παράταση της χρονικής διάρκειάς του.

Κατόπιν τούτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας 
όπως αποφασίσει την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου 
Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη 
του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που έχει ορισθεί με 
την υπ’ αριθ.11425/08.03.1993 συστατική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.164/τ.Β/17.03.1993), όπως έχει τροποποιηθεί - 
συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ.πρωτ.16047/17.09.2007 
(Φ.Ε.Κ.1947/τ.Β/03.10. 2007), 44163/9293/28.06.2011 
(Φ.Ε.Κ.1712/τ.Β/02.08.2011), 103711/ 21332/06.12.2011 
(Φ.Ε.Κ.3182/τ.Β/30.12.2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς και 
την υπ’ αριθ.πρωτ.299271/13.12.2017 (Φ.Ε.Κ.4844/τ.Β/29.12. 2017) 
όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη 
της», τροποποιούμενης της ανωτέρω συστατικής απόφασης, ως προς τον 
χρόνο διάρκειας του άνω Συνδέσμου».

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 κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.22/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟΟΚ6Λ-Ε8Ω) απόφαση του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική 
Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»,

γ)την υπ’ αριθ.197/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΚ9Ω6Χ-Ω7Ζ) απόφαση 
Δημάρχου Αιγιαλείας, περί παράτασης της χρονικής διάρκειας του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική 
Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.20387/2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, περί 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και 
την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στα επόμενα έτη,

ε)τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/ 
09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,

στ)τις διατάξεις του άρθρου 245 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 της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 
167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,

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

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

ι)την υπ’ αριθ.11425/08.03.1993 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.164/τ.Β/17.03.1993) «Σύσταση Συνδέσμου Δήμων 
και Κοινοτήτων για την προστασία και την ορθολογική ανάπτυξη του 
Κορινθιακού Κόλπου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ια)την υπ’ αριθ.99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί 
θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών 
προσώπων των Ο.Τ.Α».

ιβ)το υπ’ αριθ.πρωτ.50442/07.8.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για λήψη αποφάσεων περί νομικών προσώπων 
δήμων και άδειες συνεδρίασης μελών των Δ.Σ. αυτών» και

ιγ)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 
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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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Βασιλικής Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, Αντιπροέδρου, 
3)Παναγιώτη Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και 
5)Αγγελικής Κουρή, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως με 
είκοσι δύο (22) θετικές και πέντε (5) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και 

Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του 
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που έχει ορισθεί με την 
υπ’ αριθ.11425/ 08.03.1993 συστατική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.164/τ.Β/17.03.1993), όπως έχει τροποποιηθεί - 
συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ.πρωτ.16047/17.09.2007 
(Φ.Ε.Κ.1947/τ.Β/03.10.2007), 44163/9293/28.06.2011 
(Φ.Ε.Κ.1712/τ.Β/02.08.2011), 103711/21332/06. 12.2011 
(Φ.Ε.Κ.3182/τ.Β/30.12.2011 όμοιες του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς και 
την υπ’ αριθ.πρωτ.299271/13.12.2017 (Φ.Ε.Κ.4844/τ.Β/29.12.2017) 
όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη 
της», τροποποιούμενης της ανωτέρω συστατικής απόφασης, ως προς τον 
χρόνο διάρκειας του άνω Συνδέσμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και
  Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»
  Νικ.Πλαστήρα 19 - Αίγιο



ΑΔΑ: ΩΥΩΚΩ6Χ-Χ3Ν

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629f08ed1e34e46f0f4b266e στις 07/06/22 12:55
1

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

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 98

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.226/2021 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία:

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας», λόγω παραιτήσεως ενός αναπληρωματικού μέλους».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
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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 
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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.226/2021 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την 
επωνυμία: «Πολιτισμός, Παι-δεία, Αθλητισμός και Κοινωνική 
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», λόγω παραιτήσεως ενός 
αναπληρωματικού μέλους» 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.226/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΜΕΔΩ6Χ-Β36) διαπιστωτική του πράξη, η οποία τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθ.23/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ1ΘΩ6Χ-97Χ) όμοια, συγκρότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας» και εξέλεγξε και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Πλην όμως, με το υπ’ αριθ.πρωτ.1043/15.04.2022 έγγραφό του 
Νομικού Προσώπου, μας κοινοποιήθηκε η παραίτηση του 
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αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 
Κωνσταντίνου Βίλλιου του Παναγιώτη.

Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει πρόβλημα λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, καθόσον σε 
περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους αυτό δεν δύναται να 
αναπληρωθεί, λόγω απουσίας αναπληρωματικού, θα πρέπει άμεσα να 
προβούμε στην αντικατάσταση τόσο του παραιτηθέντος και να 
τροποποιήσουμε την προηγούμενη απόφασή μας.

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του Σώματος:
Την υπ’ αριθ.219/24.05.2022 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί 

ορισμού αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», 
λόγω παραιτήσεως και παρακαλούμε όπως προβείτε στην τροποποίηση 
της υπ’ αριθ.226/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
με την αντικατάσταση του ανωτέρω μέλους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.226/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθ.23/ 2022 όμοια».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.226/2021 (ΑΔΑ: ΨΜΕΔΩ6Χ-Β36) απόφασή του, 

περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και 
Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογής Αντιπροέδρου, η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.23/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ1ΘΩ6Χ-97Χ) 
όμοια,

γ)την υπ’ αριθ.219/24.05.2022 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, 
περί ορισμού αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, λόγω παραιτήσεως,

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

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

στ)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09. 
08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,
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ζ)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, 
Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις»,

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

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

ι)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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά και 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.226/2021 (ΑΔΑ: ΨΜΕΔΩ6Χ-Β36) 

απόφασής του, η οποία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.23/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΕ1ΘΩ6Χ-97Χ) όμοια, με την αντικατάσταση ενός (1) 
αναπληρωματικού μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός 
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και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», λόγω παραιτήσεως, η 
οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, 
Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ως ακολού-
θως:

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

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

μένων.
Αναπληρωματικά Μέλη
1)Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Δημήτριος Μπούνιας του Παντελή, Δημοτικός Σύμβουλος.
5)Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
6)Βασίλειος Υφαντής του Ιωάννη, δημότης.
7)Ήλια-Ανδρομάχη Παλαιολόγου του Αντωνίου, δημότισσα.
8)Σωκράτης Αγγελόπουλος του Νικολάου, δημότης.
9)Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα.
10)Παναγιώτης Λαμπρόπουλος του Νικολάου, δημότης.
11)Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
12)Αθανάσιος Ξυγκάς του Αντωνίου, δημότης.
13)Αικατερίνη Καραφωτιά του Αποστόλου, δημότισσα.
14)Πανωραία-Γεωργία Πλιατσικούρα του Αθανασίου, δημότισσα.
15)Αναστασία Μακρή του Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργαζομέ-

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία:
  «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου
  Αιγιαλείας», Νικ.Πλαστήρα 19 - Αίγιο
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 99

ΘΕΜΑ:
«Επί του Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 
για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

Ν. Αχαΐας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Επί του Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 
του Ν. 3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών 
και πλατειών Ν. Αχαΐας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας 
κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει 
ως ακολούθως:

«1)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.156/2021 
(ΑΔΑ: 6ΝΦΧΩ6Χ-ΕΦΝ) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει 
μεταξύ άλλων και την ανάγκη ονομασίας οδών της Δημοτικής 
Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν, το Συμβούλιο της εν λόγω Κοινότητας, με σχετικές 
αποφάσεις του, ομόφωνα αποφάσισε την ονομασία των κάτωθι οδών:

Α)Παραλιακής οδού, η οποία αρχίζει από το λιμανάκι και 
καταλήγει στην κοίτη του Βουραϊκού ποταμού, σε «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΑΝΔΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα με τη υπ’ αριθ.19/2021 απόφαση.

Β)Οδού στη θέση «Τάβλες-Παγιανέικα», σε «ΑΝΟΙΞΗΣ», 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.20/2021 απόφαση.

Γ)Οδού στη θέση «Λαζούλια», σε «ΓΑΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.21/2021 απόφαση.
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2)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.112/2021 
(ΑΔΑ: ΩΜΙΧΩ6Χ-1Σ1) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει μεταξύ 
άλλων και την ανάγκη ονομασίας οδού της Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν, το Συμβούλιο της εν λόγω Κοινότητας, με την υπ’ 
αριθ.8/2021 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την ονομασία οδού, η 
οποία αρχίζει από τη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας, διέρχεται 
δυτικά του Κοιμητηρίου και καταλήγει στη νέα σιδηροδρομική γραμμή, 
σε «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΠΛΑΤΗ».

3)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.234/2021 
(ΑΔΑ: ΨΛΘΚΩ6Χ-ΗΟΩ) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει 
μεταξύ άλλων και την ανάγκη ονομασίας οδών της Δημοτικής 
Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της εν λόγω Κοινότητας με το από 18.01. 
2021 έγγραφό του, αιτήθηκε την ονομασία των κάτωθι οδών, καθώς και 
την αρίθμηση των οικιών:

Α)Από Γέφυρα Κράθη έως διχάλα – Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών και 
έως Θάλασσα: «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ».

Β)Από διχάλα (Γήπεδο Μπάσκετ) έως θάλασσα: 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ».

Γ)Από Ιπποκράτους προς Camping Akrata Beach: «ΘΕΤΙΔΟΣ».
Δ)Από Ιπποκράτους (Γήπεδο Μπάσκετ) προς οικία Αθανασίου 

Τσεκούρα: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ».
Ε)Από Ιπποκράτους προς κτίριο Παναγή Σιμόπουλου: «ΘΑΛΗ».
ΣΤ)Από οικία Τσεκούρα Αθανασίου (Δημόκριτου) έως θάλασσα: 

«ΠΑΥΣΑΝΙΑ».
Ζ)Από οικία Ιωάννη Καραντζά (Παυσανία) έως οικία Άγγελου 

Αναστασίου: «ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ».
Η)Από οικία Κωνσταντίνου Φωτεινάτου (Δημόκριτου) έως οικία 

Δημητρίου Κογκούλη: «ΥΠΑΤΙΑΣ».
Θ)Οι κάθετοι οδοί την «Τριών Ιεραρχών»:
α’ κάθετος - έως πρώην οικία Καρπούζα: «ΣΟΛΩΝΟΣ».
β΄ κάθετος - έως οικία Βασιλικής Ανδρουτσοπούλου: 

«ΤΙΤΑΝΩΝ».
γ’ κάθετος - από οικία Ιωάννη Αναγνωστόπουλου έως δρόμο 

Καλαμιά: «ΠΥΘΑΓΟΡΑ».
Ι)Οι κάθετοι οδοί στην «Πυθαγόρα»:
α’ κάθετος - από οικία Χρήστου Θεοδωρόπουλου έως οικία 

Αντύπα: «ΕΥΚΛΕΙΔΗ».
β’ κάθετος - από οικία Κων/νου Νικολάου έως οικία Γεράσιμου 

Ζάχου: «ΟΜΗΡΟΥ».
ΙΑ)Από πολυκατοικία Μελή (Τριών Ιεραρχών) έως οικία 

Παναγιώτη Ζέρβα: «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ».
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ΙΒ)Η παραλιακή οδός από Τριών Ιεραρχών έως Ιπποκράτους: 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ».

4)Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.156/2021 
(ΑΔΑ: 6ΝΦΧΩ6Χ-ΕΦΝ) απόφασή του, ομόφωνα είχε αποφασίσει 
μεταξύ άλλων και την ανάγκη ονομασίας οδού της Δημοτικής 
Κοινότητας Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν, το Συμβούλιο της εν λόγω Κοινότητας, με την υπ’ 
αριθ.8/2021 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την ονομασία οδού, η 
οποία αρχίζει από την Π.Ε.Ο. και εκτείνεται νότια έως την οικία 
Δημητρίου Νικολόπουλου, σε «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧ. ΣΑΪΤΗ».

Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 
για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. 
Αχαΐας, με το υπ’ αριθ.πρωτ.2/25.05.2022 έγγραφό της μας διαβίβασε το 
από 22.05.2022 σχετικό Πρακτικό, με το οποίο γνωματεύει θετικά επί 
όλων των ανωτέρω αποφάσεων, πλην της τελευταίας περίπτωσης που 
αφορά την Κοινότητα Ριζομύλου, όπου γνωμοδοτεί αρνητικά, με το 
αιτιολογικό ότι ο αναγραφόμενος χρόνος εκδημίας του εκλιπόντος 
(13.08.2021), είναι πολύ μικρός για να υποστηρίξει το αίτημα της 
ονοματοθεσίας, έτι δε, από το εν λόγω αίτημα δεν προκύπτει επαρκής 
τεκμηρίωση περί της όλης δράσης του και εν γένει προσφοράς του 
στο κοινωνικό σύνολο.

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

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», διευκρινίζεται 
ότι, δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο 
χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με 
την έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από 
αυτόν που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Ειδικότερα, δεδομένης της ανωτέρω γνώμης από την αρμόδια 
Επιτροπή, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, θα πρέπει:

• Στην πρώτη περίπτωση, ήτοι της θετικής σύμφωνης γνώμης, είτε 
να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέχει 
από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής 
αιτιολογίας για την επιλογή, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν 
μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.

• Στη δεύτερη περίπτωση, ήτοι της αρνητικής γνώμης από την 
Επιτροπή, είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου 
ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς 



ΑΔΑ: Ρ79ΤΩ6Χ-9ΔΧ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62a024361e34e46f0f618cfc στις 08/06/22 14:38
6

την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η 
μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η 
αρνητική γνώμη της επιτροπής.
Εφόσον η σύμφωνη γνώμη ενσωματωθεί σε θετική ή αρνητική 

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

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

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

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

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση δημοτών, υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κ.λπ., μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή 
τρόπου. Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων 
πληροφορίας.

Συνεπώς, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει σχετική 
πράξη, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιτροπής, ως 
ακολούθως:

Α)ΘΕΤΙΚΗ, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Επιτροπής, με 
την ονομασία των κάτωθι ανωνύμων οδών:

1)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας:
α)Παραλιακής οδού, η οποία αρχίζει από το λιμανάκι και 

καταλήγει στην κοίτη του Βουραϊκού ποταμού, σε οδό «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΑΝΔΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ».

β)Οδού στη θέση «Τάβλες-Παγιανέικα», σε οδό «ΑΝΟΙΞΗΣ».
γ)Οδού στη θέση «Λαζούλια», σε οδό «ΓΑΛΗΝΗΣ».
2)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας, οδού, 

η οποία αρχίζει από τη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας, διέρχεται 
δυτικά του Κοιμητηρίου και καταλήγει στη νέα σιδηροδρομική γραμμή, 
σε οδό «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΠΛΑΤΗ».
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3)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου Αιγιαλείας:
α)Από Γέφυρα Κράθη έως διχάλα - Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών και 

έως θάλασσα, σε οδό «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ».
β)Από διχάλα (Γήπεδο Μπάσκετ) έως θάλασσα, σε οδό 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ».
γ)Από Ιπποκράτους προς Camping Akrata Beach, σε οδό 

«ΘΕΤΙΔΟΣ».
δ)Από Ιπποκράτους (Γήπεδο Μπάσκετ) προς οικία Αθανασίου 

Τσεκούρα, σε οδό «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ».
ε)Από Ιπποκράτους προς κτίριο Παναγή Σιμόπουλου, σε οδό 

«ΘΑΛΗ».
στ)Από οικία Τσεκούρα Αθανασίου (Δημόκριτου) έως θάλασσα, 

σε οδό «ΠΑΥΣΑΝΙΑ».
ζ)Από οικία Ιωάννη Καραντζά (Παυσανία) έως οικία Άγγελου 

Αναστασίου, σε οδό «ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ».
η)Από οικία Κωνσταντίνου Φωτεινάτου (Δημόκριτου) έως οικία 

Δημητρίου Κογκούλη, σε οδό «ΥΠΑΤΙΑΣ».
θ)Οι κάθετοι οδοί την «Τριών Ιεραρχών»:
α’ κάθετος - έως πρώην οικία Καρπούζα, σε οδό «ΣΟΛΩΝΟΣ».
β’ κάθετος - έως οικία Βασιλικής Ανδρουτσοπούλου, σε οδό 

«ΤΙΤΑΝΩΝ».
γ’ κάθετος - από οικία Ιωάννη Αναγνωστόπουλου έως δρόμο 

Καλαμιά, σε οδό «ΠΥΘΑΓΟΡΑ».
ι)Οι κάθετοι οδοί στην «Πυθαγόρα»:
α’ κάθετος - από οικία Χρήστου Θεοδωρόπουλου έως οικία 

Αντύπα, σε οδό «ΕΥΚΛΕΙΔΗ».
β’ κάθετος - από οικία Κων/νου Νικολάου έως οικία Γεράσιμου 

Ζάχου, σε οδό «ΟΜΗΡΟΥ».
ια)Από πολυκατοικία Μελή (Τριών Ιεραρχών) έως οικία 

Παναγιώτη Ζέρβα, σε οδό «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ».
ιβ)Η παραλιακή οδός από Τριών Ιεραρχών έως Ιπποκράτους, σε 

οδό «ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ».
Β)ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ως προς την ονομασία οδού επί της Δημοτικής 

Κοινότητας Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας, η οποία αρχίζει από την Π.Ε.Ο. 
και εκτείνεται νότια έως την οικία Δημητρίου Νικολόπουλου, σε οδό 
«ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧ. ΣΑΪΤΗ», συμμορφούμενο προς την αρνητική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
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β)τις υπ’ αριθ.112/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΙΧΩ6Χ-1Σ1), 156/2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΦΧΩ6Χ-ΕΦΝ) και 234/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΘΚΩ6Χ-ΗΟΩ) αποφάσεις 
του,

γ)τις αποφάσεις με αριθ.19, 20 & 21/2021 της Δημοτικής 
Κοινότητας Διακοπτού, 8/2021 της Δημοτικής Κοινότητας Ροδιάς, 
8/2021 της Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου, καθώς και τα δώδεκα (12) 
αιτήματα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας Δήμου 
Αιγιαλείας,

δ)το από 18.05.2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής του 
άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία 
συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας,

ε)τις διατάξεις του άρθρου 8 και της περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 
75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων»,

στ)την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ονομασία ή μετονομασία οδών, 
πλατειών ή συνοικιών» 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά και ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 
3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος και 4)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου 
έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)ΘΕΤΙΚΑ για την ονομασία των κάτωθι ανωνύμων οδών του 

Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας 
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Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και 
μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας, σύμφωνα με το 
από 18.05. 2022 Πρακτικό της:

1)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού 
Δήμου Αιγιαλείας:

α)Παραλιακής οδού, η οποία αρχίζει από το λιμανάκι και 
καταλήγει στην κοίτη του Βουραϊκού ποταμού, σε οδό «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΑΝΔΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ».

β)Οδού στη θέση «Τάβλες-Παγιανέικα», σε οδό «ΑΝΟΙΞΗΣ».
γ)Οδού στη θέση «Λαζούλια», σε οδό «ΓΑΛΗΝΗΣ».
2)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Ροδιάς της Δ.Ε. Διακοπτού 

Δήμου Αιγιαλείας, οδού, η οποία αρχίζει από τη βόρεια πλευρά της 
κεντρικής πλατείας, διέρχεται δυτικά του Κοιμητηρίου και καταλήγει στη 
νέα σιδηροδρομική γραμμή, σε οδό «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΠΛΑΤΗ».

3)Επί της Δημοτικής Κοινότητας Ποροβίτσας της Δ.Ε. Ακράτας 
Δήμου Αιγιαλείας:

α)Από Γέφυρα Κράθη έως διχάλα - Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών και 
έως θάλασσα, σε οδό «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ».

β)Από διχάλα (Γήπεδο Μπάσκετ) έως θάλασσα, σε οδό 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ».

γ)Από Ιπποκράτους προς Camping Akrata Beach, σε οδό 
«ΘΕΤΙΔΟΣ».

δ)Από Ιπποκράτους (Γήπεδο Μπάσκετ) προς οικία Αθανασίου 
Τσεκούρα, σε οδό «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ».

ε)Από Ιπποκράτους προς κτίριο Παναγή Σιμόπουλου, σε οδό 
«ΘΑΛΗ».

στ)Από οικία Τσεκούρα Αθανασίου (Δημόκριτου) έως θάλασσα, 
σε οδό «ΠΑΥΣΑΝΙΑ».

ζ)Από οικία Ιωάννη Καραντζά (Παυσανία) έως οικία Άγγελου 
Αναστασίου, σε οδό «ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ».

η)Από οικία Κωνσταντίνου Φωτεινάτου (Δημόκριτου) έως οικία 
Δημητρίου Κογκούλη, σε οδό «ΥΠΑΤΙΑΣ».

θ)Οι κάθετοι οδοί την «Τριών Ιεραρχών»:
α’ κάθετος - έως πρώην οικία Καρπούζα, σε οδό «ΣΟΛΩΝΟΣ».
β’ κάθετος - έως οικία Βασιλικής Ανδρουτσοπούλου, σε οδό 

«ΤΙΤΑΝΩΝ».
γ’ κάθετος - από οικία Ιωάννη Αναγνωστόπουλου έως δρόμο 

Καλαμιά, σε οδό «ΠΥΘΑΓΟΡΑ».
ι)Οι κάθετοι οδοί στην «Πυθαγόρα»:
α’ κάθετος - από οικία Χρήστου Θεοδωρόπουλου έως οικία 

Αντύπα, σε οδό «ΕΥΚΛΕΙΔΗ».
β’ κάθετος - από οικία Κων/νου Νικολάου έως οικία Γεράσιμου 

Ζάχου, σε οδό «ΟΜΗΡΟΥ».
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ια)Από πολυκατοικία Μελή (Τριών Ιεραρχών) έως οικία 
Παναγιώτη Ζέρβα, σε οδό «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ».

ιβ)Η παραλιακή οδός από Τριών Ιεραρχών έως Ιπποκράτους, σε 
οδό «ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ».

Β)ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ως προς την ονομασία οδού επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδιάς της Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία 
αρχίζει από την Π.Ε.Ο. και εκτείνεται νότια έως την οικία Δημητρίου 
Νικολόπουλου, σε οδό «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧ. ΣΑΪΤΗ», συμμορφούμενο 
προς την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του 
Ν.3463/ 2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και 
πλατειών Ν. Αχαΐας, σύμφωνα με το από 18.05.2022 Πρακτικό της.

-Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την 
παρούσα απόφαση ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας δέκα 
πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση 
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού
3)Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
4)Δημοτική Κοινότητα Ριζομύλου
5)Δημοτική Κοινότητα Ποροβίτσας
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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 100

«Συμμετοχή σε προκηρυσσόμενο διαγωνισμό από την Ένωση
Σεναριογράφων Ελλάδος με τίτλο «Τοπολατρεία, μια ιστορία

αγάπης για τον τόπο μας»

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά ανακοινώνει  το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο «Συμμετοχή σε προκηρυσσόμενο διαγωνισμό από την Ένωση 
Σεναριογράφων Ελλάδος με τίτλο «Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης 
για τον τόπο μας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος σε μια προσπάθεια να προάγει 
τη δημιουργική ικανότητα των πολιτών της Επικράτειας και ταυτόχρονα 
να προβάλει τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου της χώρας μας, προκήρυξε τον 
διαγωνισμό «Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου».

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται με τρεις φωτογραφίες, τις οποίες 
μπορεί να έχουν τραβήξει ακόμη και με το κινητό τους, να πείσουν μια 
επιτροπή δημιουργών, ότι η δική τους αγάπη προβάλλει πειστικότερα,   
καλύτερα και εντυπωσιακότερα τον τόπο  τους.  Ο νικητής του 
διαγωνισμού θα κληθεί  να γράψει και να σκηνοθετήσει ένα promo 
(διαφημιστικό 3λεπτης διάρκειας) σε παραγωγή της Ένωσης  
Σεναριογράφων Ελλάδος, με τίτλο «ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ» που θα σταλεί σε 
όλα τα φεστιβάλ τουριστικής και πολιτιστικής θεματολογίας και φυσικά 
σε όλα τα γραφεία  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανά την 
υφήλιο. Στόχος των δημιουργών θα πρέπει να είναι να κινήσουν το 
ενδιαφέρον τόσο των συμπατριωτών τους, όσο και των αλλοδαπών και να 
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τους κάνουν να επισκεφθούν τον τόπο τους ή και να θελήσουν να μάθουν 
την ιστορία του.

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος ζητεί από εμάς να δεχθούμε να 
μετάσχουμε στο πρωτότυπο, άνευ κόστους, εγχείρημα θέτοντας το υπό 
την αιγίδα μας και προβάλλοντας το από τα μέσα ενημέρωσης του Δήμου 
μας.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι στο Σώμα τη συμμετοχή του Δήμου 
μας στο πρωτότυπο, άνευ κόστους, εγχείρημα της Ένωσης 
Σεναριογράφων Ελλάδος, θέτοντας το υπό την αιγίδα μας και 
προβάλλοντάς το από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης».

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 κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου,
β)την πρωτοτυπία του εγχειρήματος της Ένωσης Σεναριογράφων 

Ελλάδας για την τουριστική και πολιτιστική προβολή κάθε τόπου της 
χώρας 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο πρωτότυπο, άνευ 

κόστους, εγχείρημα της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, ήτοι την 
προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης για 
τον τόπο μου», θέτοντάς το υπό την αιγίδα του και προβάλλοντάς το από 
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του Πρωτογενούς
   Τομέα Δήμου Αιγιαλείας
2)Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος
   Ίων. Δραγούμη 14, Τ.Κ.115 28 – Αθήνα
   info@senariografoi.gr

mailto:info@senariografoi.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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 101

«Έγκριση αξιοποίησης, από την Επιτροπή Τουριστικής
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, του Τουριστικού

Περιπτέρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων 
Δήμου Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 
με τίτλο: «Έγκριση αξιοποίησης, από την Επιτροπή Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, του Τουριστικού 
Περιπτέρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων 
Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.1/2022 
απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

αξιοποίησης, από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 
του Δήμου, του τουριστικού περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα 
Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα σε κοινόχρηστο 
χώρο στην πλατεία επί της παραλιακής ζώνης της Κοινότητας.

Το εν λόγω περίπτερο θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης 
(info kiosk) και αξιοποίησης των τουριστικών – πολιτιστικών δεδομένων 
της περιοχής σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, για την 
καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας».   

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 υπ’ αριθ.1/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,

β)την υπ’ αριθ.11/2020 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί αξιοποίησης ακινήτου 
που βρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας,

γ)την ανάγκη αξιοποίησης του εν λόγω περιπτέρου 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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος και 3)Μαρία 
Τσουκαλά,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αξιοποίησης, από την Επιτροπή Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, του τουριστικού 
περιπτέρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα σε κοινόχρηστο χώρο επί της πλατείας στην 
παραλιακή ζώνη της Κοινότητας.

Το εν λόγω περίπτερο θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης 
(info kiosk) και αξιοποίησης των τουριστικών – πολιτιστικών δεδομένων 
της περιοχής σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, για την 
καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας
2)Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων
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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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 102

«Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις
μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας 

«Discover Aigialeia».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις 
μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας 
«Discover Aigialeia» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.2/2022 
απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις μηχανές 
αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας «Discover 
Aigialeia», με το ποσό των 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 00-6117.026 του Δήμου Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.2/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης και ενημέρωσης της 

ιστοσελίδας «Discover Aigialeia» 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-
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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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)Μαρία 
Τσουκαλά, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις 

μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας «Discover 
Aigialeia», με το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον 
Κ.Α.00-6117.026 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού 
έτους 2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 103

«Έγκριση ενεργειών εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ 
(Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου 

Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση ενεργειών εκπόνησης σχεδίου 
ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική 
προβολή του Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.3/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

ενεργειών - εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital 
Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου, με στόχο την αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας της Αιγιάλειας και της επισκεψιμότητας στον 
δικτυακό τόπο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης,  με το ποσό των 
6.448,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ: 00-6117.028 
του Δήμου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.3/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,



ΑΔΑ: 9Ο52Ω6Χ-0Ρ0

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62a026061e34e46f0f61b07b στις 08/06/22 14:49
4

β)την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital 
Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)Μαρία 
Τσουκαλά, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση ενεργειών - εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ 

(Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας, 
με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Αιγιάλειας, καθώς και 
της επισκεψιμότητας στον δικτυακό τόπο και στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, με το ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ 
ευρώ (6.448,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του 
Κ.Α.00-6117.028 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού 
έτους 2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 104

«Έγκριση επανεκτύπωσης 5.000 αντιτύπων του χάρτη της 
Αιγιαλείας, για την καλύτερη τουριστική προβολή του

Δήμου Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση επανεκτύπωσης 5.000 αντιτύπων του 
χάρτη της Αιγιαλείας, για την καλύτερη τουριστική προβολή του 
Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.4/2022 
απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

επανεκτύπωσης 5.000 αντιτύπων του χάρτη της Αιγιαλείας, για την 
καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου, καθώς και την διανομή του σε 
επιχειρήσεις και ξενοδοχεία της περιοχής της  Αιγιάλειας, με το ποσό των 
5.000,00 € και την κατ’ επέκταση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
Δήμου, σε βάρος του ΚΑ: 00-6431.007 του Δήμου».

Κατόπιν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης 
εξέθεσε στο Σώμα ότι η επανεκτύπωση αφορά 2.000 αντίτυπα και όχι 
5.000 όπως εκ παραδρομής είχε αναγραφεί στην απόφαση της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας.

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 υπ’ αριθ.4/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,

β)την ανάγκη επανεκτύπωσης 2.000 αντιτύπων του χάρτη της 
Αιγιαλείας, για την καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας 
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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)Μαρία 
Τσουκαλά, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση επανεκτύπωσης δύο χιλιάδων (2.000) αντιτύπων του 

χάρτη της Αιγιαλείας, για την καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου 
Αιγιαλείας, καθώς και τη διανομή του σε επιχειρήσεις και ξενοδοχεία της 
περιοχής της Αιγιάλειας, με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 
€) σε βάρος του Κ.Α.00-6431.007 του προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, ο οποίος χρήζει αναμόρφωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 105

«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στη συνδιοργάνωση
Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την Εφημερίδα

«Πελοπόννησος», την Ένωση Ξενοδόχων
Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο

Τουρισμού, με θεματολογία γύρω από το τοπικό τουριστικό προϊόν 
της Αιγιάλειας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-   
δά, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 
με τίτλο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στη 
συνδιοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με 
την Εφημερίδα «Πελοπόννησος», την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού, με 
θεματολογία γύρω από το τοπικό τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας» 
και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.5/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

συμμετοχής για την συνδιοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί 
από κοινού με την Εφημερίδα «Πελοπόννησος», την Ένωση Ξενοδόχων 
Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού κατά 
το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, με θεματολογία γύρω από το τοπικό 
τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας, για την καλύτερη τουριστική προβολή 
του Δήμου, με το ποσό των 3.000,00 € και την κατ’ επέκταση 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, σε βάρος του ΚΑ:00-
6442-001 του Δήμου».
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Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.5/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στη 

συνδιοργάνωση Ημερίδας με θεματολογία γύρω από το τοπικό 
τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας, για την καλύτερη τουριστική προβολή 
του Δήμου Αιγιαλείας 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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)Μαρία 
Τσουκαλά, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην της Δημοτικής Συμβούλου κας 
Αγγελικής Κουρή, η οποία καταψήφισε το θέμα, επομένως με είκοσι 
τρεις (23) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στη 

συνδιοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την 
Εφημερίδα «Πελοπόννησος», την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού, κατά το 
πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, με θεματολογία γύρω από το 
τοπικό τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας, για την καλύτερη τουριστική 
προβολή του Δήμου Αιγιαλείας, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.00-6442.001 του προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, ο οποίος χρήζει αναμόρφωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας



ΑΔΑ: ΨΜΓΦΩ6Χ-Π43

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62a0272e1e34e46f0f61ca19 στις 08/06/22 14:56
1

                
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
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Απόφαση 106

«Έγκριση σχεδιασμού, ανάπτυξης και προβολής Δικτύου
πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στον Δήμο Αιγιαλείας».

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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία 
Τσουκαλά, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 23)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία 
Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή και 30)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:15΄, 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.18452/27.05.2022, 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 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
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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 Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα 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 τριάντα (30) από 
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)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση σχεδιασμού, ανάπτυξης και προβολής 
Δικτύου πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στον Δήμο 
Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.6/2022 απόφαση 
της Επι-τροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση για 

τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών & 
ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Αιγιαλείας, για την καλύτερη 
τουριστική προβολή του Δήμου και την προσέλκυση επισκεπτών, με το 
κόστος να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 30.000,00 € και την κατ’ 
επέκταση δημιουργία κωδικού και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.6/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη σχεδιασμού, ανάπτυξης και προβολής του Δικτύου 

πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στον Δήμο Αιγιαλείας και
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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 - 
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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)Μαρία 
Τσουκαλά, 4)Μαρία Σταυροπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 
1)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 2)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, 
Γραμματέως, 3)Παναγιώτη Μαρινόπουλου και 4)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, 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», επομένως με δέκα εννέα (19) θετικές και τέσσερις 
(4) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Tην έγκριση σχεδιασμού, ανάπτυξης και προβολής Δικτύου 

πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στον Δήμο Αιγιαλείας, για την 
καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου και την προσέλκυση 
επισκεπτών, με το κόστος να ανέρχεται περίπου στο ποσό των τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022, ο οποίος χρήζει αναμόρφωσης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας
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