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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά περιφοράς
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 72

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022, 

εντός των ορίων 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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.32/2022 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά το πρώτο (1ο) 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός θέσεων 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022, εντός των ορίων του 
Δήμου Αιγιαλείας», έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισμό 

των θέσεων για το υπαίθριο – στάσιμο εμπόριο έτους 2022 ως κάτωθι:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1. Μια θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος. 
2. Μια θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων

1) Μια θέση στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του 
σιδηροδρομικού σταθμού Ακράτας και συγκεκριμένα στην οικία 
Λουζιώτη.

2) Μια θέση στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του Ι.Ν. 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

3) Μια θέση στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του 
ΟΤΕ.
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Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
 Επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1. Μια θέση στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την 
Κέας

2. Μια θέση στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την 
οδό Αμοργού

3. Μια θέση στην πλατεία Χρ. Αρφάνη
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα 

 Τέσσερις (4) θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην 
Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.

Πώληση σαπουνιών 
 Μια θέση στο πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των 

Συλιβαινιωτίκων.    

KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων

1) Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος πάνω από τις γραμμές.
2) Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος κάτω από τις γραμμές.
3) Στην παραλία στην παιδική χαρά
4) Πλησίον καταστήματος Ρηγόπουλου

Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
 Μία θέση στην παραλία στην βρύση 

Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα 
 Δύο (2) θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία 

KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
1) Μία θέση για πώληση καλαμποκιού μπροστά από τα 

ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
2) Μία θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων μπροστά από τα 

ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
3) Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ. 

Ριζομύλου-Βαλιμιτίκων.

KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

 Μια θέση απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα 

 Μια θέση απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
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1) Μια θέσης στην περιοχή «Ρένα»
2) Μια θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της 

διασταύρωσης με την Ν. Πλαστήρα)
3) Μια θέση στην παραλία Αλυκής.

Αγροτικών προϊόντων-Μελιού 
1) Μία θέση Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
2) Μία θέση επί της Κορίνθου απέναντι από την ΔΕΗ.

Χειροποίητο κόσμημα
 Μία θέση στην προέκταση της οδού Ρωμανιώλη πλησίον 

Δημοτικού Κήπου.

KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων

1) Μια θέση στη συμβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπου-
λου

2) Μια θέση στην Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5Χ5) 
3) Μια θέση Λιμάνι
4) Μια θέση στο Δημοτικό κατάστημα Διακοπτού
5) Τρεις (3) θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου 

Νταουσάνη
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1) Μια θέση στο Λιμάνι
2) Μια θέση στην κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ 

KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1) Μια θέση στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου και Ποσειδώνος
2) Μια θέση πλησίον καταστήματος FAN
3) Μια θέση στο δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής 

χαράς στην δυτική πλευρά της Άβυθου
Πώληση αγροτικών προϊόντων

 Μια θέση πλησίον οδού Αμφιτρίτης κοντά στην συμβολή με 
την Π.Ε.Ο.

Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα 
1) Μια θέση στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι» 
2) Μια θέση στο δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο 

Αβύθου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1) Μια θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο.
2) Μια θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο»

Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα 
1) Μια θέση πλησίον της τρίγωνης πλατείας
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2) Μια θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο»
3) Μια θέση στην συμβολή των οδών Ατλαντίδος και Αιγιαλού 

Αγροτικά προϊόντα
 Μια θέση Παραλιακή οδό Ποσειδώνος, πλησίον τρίγωνης πλατείας

KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων

1) Μια θέση στην παραλία Λόγγου θέση ΠΟΣΤΑ 
2) Μια θέση στην παραλία Άσπρο Μαύρο

Πώληση αγροτικών προϊόντων
➢ Μια θέση παραλία Λόγγου θέση ΠΟΣΤΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.32/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)τις αποφάσεις, καθώς και στα σχετικά έγγραφα των Συμβουλίων 

Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας,
γ)την περ.δ1 της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 

114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
δ)το άρθρο 40 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/13.11.2017) 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

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»,

στ)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) και

ζ)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”)»,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Καθορίζει τις θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός των ο-

ρίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, ως ακολούθως:

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος.
➢ Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ
Πώληση αγροτικών προϊόντων
➢ Μία (1) θέση επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον 

του σιδηροδρομικού σταθμού Ακράτας και συγκεκριμένα στην 
οικία Λουζιώτη.

➢ Μία (1) θέση επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του Ιερού 
Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

➢ Μία (1) θέση επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του 
κτιρίου του Ο.Τ.Ε.

Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί της οδού Αιγαίου έναντι Πλατείας Χαρώνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αιγαίου 

και Κέας.
➢ Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αιγαίου 

και Αμοργού.
➢ Μία (1) θέση επί της πλατείας Χρήστου Αρφάνη.

Παραδοσιακό χειροποίητο κόσμημα
➢ Τέσσερις (4) θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην 

παραλία Συλιβαινιωτίκων.

Πώληση σαπουνιών
➢ Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην παραλία 

Συλιβαινιωτίκων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ
Πώληση αγροτικών προϊόντων
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➢ Μία (1) θέση ανατολικά κοινοτικού καταστήματος πάνω από τις 
γραμμές.

➢ Μία (1) θέση ανατολικά κοινοτικού καταστήματος κάτω από τις 
γραμμές.

➢ Μία (1) θέση στην παιδική χαρά επί της παραλίας Ελαιώνα.
➢ Μία (1) θέση πλησίον καταστήματος Ρηγόπουλου.

Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση στην παραλία Ελαιώνα όπου βρίσκεται η βρύση.

Παραδοσιακό χειροποίητο κόσμημα
➢ Δύο (2) θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
➢ Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού έμπροσθεν από τα 

ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
➢ Μία (1) θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων έμπροσθεν από τα 

ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
➢ Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια των 

Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζομύλου-Βαλιμιτίκων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση έναντι οικίας Κωνσταντίνου Μέγαρη.

Παραδοσιακό χειροποίητο κόσμημα
➢ Μία (1) θέση έναντι περιπτέρου Μοντζολή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί της πλατείας Δεξαμενής.
➢ Μία (1) θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τον φωτεινό 

σηματοδότη στη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα).
➢ Μία (1) θέση στην παραλία Αλυκής.

Αγροτικών προϊόντων-μελιού
➢ Μία (1) θέση επί της οδού Νικ. Πλαστήρα (Ιερός Ναός Αγίας 

Άννας).
➢ Μία (1) θέση επί της οδού Κορίνθου (έναντι Δ.Ε.Η.).

Χειροποίητο κόσμημα
➢ Μία (1) θέση στην προέκταση της οδού Ρωμανιώλη πλησίον 

δημοτικού κήπου.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Πώληση αγροτικών προϊόντων
➢ Μία (1) θέση επί της συμβολής των οδών Φιλιππόπουλου και 

Παπαγιαννόπουλου.
➢ Μία (1) θέση επί της Π.Ε.Ο. (Γήπεδο 5x5).
➢ Μία (1) θέση στο Λιμάνι.
➢ Μία (1) στο Δημοτικό Κατάστημα Διακοπτού.
➢ Τρεις (3) θέσεις επί της κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου 

Νταουσάνη.

Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση στο Λιμάνι.
➢ Μία (1) θέση επί της κεντρικής οδού έξωθεν καταστήματος 

ΕΛ.ΤΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί της οδού 25ης Μαρτίου (στο τέλος αυτής) και 

Ποσειδώνος.
➢ Μία (1) θέση πλησίον καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«FAN».
➢ Μία (1) θέση στον δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής 

χαράς στη δυτική πλευρά της Αβύθου.

Πώληση αγροτικών προϊόντων
➢ Μία (1) θέση πλησίον οδού Αμφιτρίτης κοντά στη συμβολή με την 

Π.Ε.Ο.

Παραδοσιακό χειροποίητο κόσμημα
➢ Μία (1) θέση στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι».
➢ Μία (1) θέση στον δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το 

γήπεδο Αβύθου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί της τρίγωνης πλατείας δίπλα στο περίπτερο.
➢ Μία (1) θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο».

Παραδοσιακό χειροποίητο κόσμημα
➢ Μία (1) θέση πλησίον της τρίγωνης πλατείας.
➢ Μία (1) θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο».
➢ Μία (1) θέση επί της συμβολής των οδών Ατλαντίδος και 

Αιγιαλού.
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Αγροτικά προϊόντα
➢ Μία (1) θέση επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος, πλησίον 

τρίγωνης πλατείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ
Πώληση καλαμποκιού-κάστανων
➢ Μία (1) θέση επί της παραλίας στη θέση ΠΟΣΤΑ.
➢ Μία (1) θέση επί της παραλίας, πλησίον καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «Άσπρο Μαύρο».

Πώληση αγροτικών προϊόντων
➢ Μία (1) θέση επί της παραλίας στη θέση ΠΟΣΤΑ».

Η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση θα δημοσιευθεί 
υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο κεντρικό δημοτικό 
κατάστημα Αιγιαλείας, καθώς και στα καταστήματα των ανωτέρω 
Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από την παρ.2 του άρθρου 284 του Ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα.

Θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του κεντρικού 
δημοτικού καταστήματος Αιγιαλείας, καθώς και σε χώρους των 
καταστημάτων των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων, που είναι προσιτοί 
στο κοινό. Θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2022.
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)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
    Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
3)Γραφεία Εσόδων Δ.Ε. Ερινεού, Συμπολιτείας, Διακοπτού, Ακράτας & 
   Αιγείρας
   (Με την υποχρέωση δημοσίευσης της απόφασης στο Δημοτικό Κατάστημα)
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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 περιφοράς
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 73

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 87,75 τ.μ. επί της 
οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας 

Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη 
ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας».

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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.31/2022 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά το δεύτερο 
(2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 87,75 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου 
στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου 
Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, 
με τη διαδικασία της δημοπρασίας», έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 

παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του 
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην παραλία της Κοινότητας, σε 
αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα 
εκτός προβολής του καταστήματός τους τετραγωνικά μέτρα, με την 
διαδικασία της δημοπρασίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.31/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.74/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σελιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία 
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γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
προκειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες,

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 σε ιδιοκτήτες 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα καταστήματα των 
οποίων δεν έχουν κάθετη προβολή στον αιγιαλό,

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 
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 
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού της Δημοτικής 

Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα 
εμβαδού 87,75 τ.μ. προς τα αριστερά της οδού Λεωφόρου Αιγαίου έναντι 
παιδικής χαράς, όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
των οποίων τα καταστήματα βρίσκονται εκτός προβολής του αιγιαλού, 
προκειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τη 
διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών 
δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 
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 73/2022.
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)Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινωτίκων
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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 περιφοράς 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 

 

 

Απόφαση 74 

 

ΘΕΜΑ: 

«Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 168,80 τ.μ. 

επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής 

Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη 

ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας». 

 

 

 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, Α-

ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 

Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-

γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-

δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-

τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
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17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-

Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 

22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπου-

λο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 26)Αγγελική Κουρή 

και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα έντεκα (11) Μαΐου 2022, 

ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 14:00΄, σε τακτική συνε-

δρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με-

τά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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 Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-

της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 

133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-

μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-

νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 

για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-

τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-

πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-

ξεις» 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 εμ-

φάνισης 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. «Κα-

τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-

σης 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 πε-

ριορισμού 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 συ-

ντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», την υπ’ αριθ. 

40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υ-

πουργείου 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 συλλο-

γικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/ 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-

τουργία 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 Γραμμα-

τέα, 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. 

 Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η α-

παρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 

Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 

2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 

Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 

Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι. 

 Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.42/2022 απόφασης της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά το τρίτο (3ο) θέ-

μα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση απλής χρήσης αι-

γιαλού, εμβαδού 168,80 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην 

παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγια-

λείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία 

της δημοπρασίας», έχει ως ακολούθως: 

 «Ομόφωνα Αποφασίζει 

 Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρη-

ση χρήσης αιγιαλού στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγια-

λείας και συγκεκριμένα στην παραλία της Κοινότητας, σε αιτούντες ιδιο-

κτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα εκτός προβο-

λής του καταστήματος τετραγωνικά μέτρα, με την διαδικασία της δημο-

πρασίας». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)την υπ’ αριθ.42/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας, 

 β)την υπ’ αριθ.78/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-

νότητας Σελιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία γνωμοδοτεί 

θετικά για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προκειμένου να ανα-

πτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες, 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 627df1f65848d59c4543f713 στις13/05/22 13:41



 4 

 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 σε ιδιοκτήτες κατα-

στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα καταστήματα των οποίων δεν 

έχουν κάθετη προβολή στον αιγιαλό, 

 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 διαδι-

κασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγά-

λων 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 συνα-

φών διατάξεων», 

 ζ)το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/19.12.2001) «Αι-

γιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

15 του Ν.4467/2017 (Φ.Ε.Κ.56/τ.Α/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατά-

ξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

 η)τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Πε-

ρί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 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 Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 
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Ομόφωνα Αποφασίζει 

 Την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού της Δημοτικής Κοινότη-

τας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα εμβαδού 

168,80 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου έναντι ξενοδοχείου «Akrata 

Beach Hotel», όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διά-

γραμμα, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των 

οποίων τα καταστήματα βρίσκονται εκτός προβολής του αιγιαλού, προ-

κειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τη διαδικασία 

της πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/ 

1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 

εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 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 74/2022. 

 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)Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινωτίκων 
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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 περιφοράς
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 75

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 90,00 τ.μ.,

επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής
Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη 
ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας».

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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.43/2022 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά το τέταρτο 
(4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 90,00 τ.μ., επί της οδού Λεωφόρου 
Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων 
Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, 
με τη διαδικασία της δημοπρασίας», έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 

παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του 
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην παραλία της Κοινότητας, 
εμβαδού 90,00 τ.μ. σε αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος για τα εκτός προβολής του καταστήματος τετραγωνικά 
μέτρα, με την διαδικασία της δημοπρασίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.43/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.79/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σελιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία 
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γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
προκειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες,

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 σε ιδιοκτήτες 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα καταστήματα των 
οποίων δεν έχουν κάθετη προβολή στον αιγιαλό,

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 
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 
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού της Δημοτικής 

Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα 
εμβαδού 90,00 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου, όπως αυτός 
αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, σε ιδιοκτήτες 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων τα 
καταστήματα βρίσκονται εκτός προβολής του αιγιαλού, προκειμένου να 
αναπτυχθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τη διαδικασία της 
πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 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 75/2022.
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)Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινωτίκων
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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 περιφοράς
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 76

ΘΕΜΑ:
«Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατείας),

στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας για εκτός
προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με τη διαδικασία της δημοπρασίας».

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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.41/2022 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά το πέμπτο 
(5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου (πλατείας), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας 
Δήμου Αιγιαλείας για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με τη 
διαδικασία της δημοπρασίας», έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 

παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) στην Κοινότητα 
Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, σε αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα εκτός προβολής καταστήματα, με την 
διαδικασία της δημοπρασίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.41/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.1/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά 
για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) 
προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.8038/09.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
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δ)την ανάγκη παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε 
ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα καταστήματα 
των οποίων δεν έχουν κάθετη προβολή στην πλατεία,

ε)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»,

στ)την παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η οποία 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.1 του άρθρου 196 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»,

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 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) συνολικού 

εμβαδού 42,70 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα 
Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, των οποίων τα καταστήματα είναι εκτός προβολής, 
προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, με τη διαδικασία της 
πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 
(Φ.Ε.Κ.77/ τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2022.
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)Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας
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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 περιφοράς
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 77

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

Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση των εκπροσώπων του 
Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας 

στη Δημοτική Επιτροπή 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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Η εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου για το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση των εκπροσώπων του 
Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας 
στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας», έχει ως ακολούθως:

«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.428/2019 (ΑΔΑ: 
7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) απόφασή του, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθ.70/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) και 63/2022 (ΑΔΑ: Ψ572Ω6Χ-
2Α5) όμοιες, συγκρότησε τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας, η 
οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

- Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.

- Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλο 
(από τις λοιπές δημοτικές παρατάξεις), ως μέλος.

- Ουρανία Κακαβάνη Πρόεδρο παραρτήματος Ε.Γ.Ε. Αιγίου ως 
τακτικό  μέλος, με αναπληρώτρια την κα Γιαννοπούλου Ευαγγελία μέλος 
του παραρτήματος, εκπροσώπους της Γυναικείας Οργάνωσης Ισότητας 
της περιφερείας του Δήμου Αιγιαλείας.

- Σοφία Βλασσοπούλου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
κα Αμαλία Κούρτη, υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας.
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- Απόστολο Δεληγάκη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Ηρακλή Λώλη, εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δήμου 
Αιγιαλείας.

- Αρχοντούλα Παναγοπούλου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια 
την κα Μαρία Χρονοπούλου, εκπροσώπους του Εμπορικού Εισαγωγικού 
& Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

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

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

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας 
περιλαμβάνουν:

• Εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και η προώθηση 
µε οποιοδήποτε μέσον, τοπικός τύπος, δημοσιεύσεις ημερίδες, 
οργανωμένες δράσεις σε επίπεδο Δήμου, συμμετοχή σε ανάλογα 
προγράμματα και δράσεις της  Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

• Εξεύρεση λύσεων στο τομέα της Εργασίας σχετικά µε τις 
διακρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, της παιδείας, της 
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

• Μόνιμη Συνεργασία µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, 
τους Μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ του Νομού και τις Μ.Κ.Ο.

• Σε τοπικό επίπεδο έρευνα των προβλημάτων, εξεύρεση και 
προώθηση των λύσεων είτε στο χώρο εργασίας, στο τομέα της υγείας, 
της εκπαίδευση, των οικογενειακών σχέσεων και της κοινωνικής 
ασφάλισης.

• Ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών μέσα από 
ημερίδες, δημοσιεύσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων και μέτρων 
δράσης.

-Πλην όμως, ο Εμπορικός Εισαγωγικός & Επιχειρηματικός 
Σύλλογος Αιγιαλείας με το υπ’ αριθ.πρωτ.6678/18.04.2022 έγγραφό του, 
μας γνώρισε τους νέους εκπροσώπους του, οι οποίοι είναι η κα Νικολέτα 
Χανδόλια ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο 
Παπαδόπουλο.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 
δεν δύναται να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση, χωρίς δηλαδή να 
αντικατασταθεί το τακτικό μέλος, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι θα 
λειτουργούσε με αριθμό μικρότερο των τακτικών μελών από τον 
προβλεπόμενο, θα πρέπει το Δημοτικό μας Συμβούλιο να προβεί εκ νέου 
στην τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΗΠΩ6Χ-ΛΓΝ) 
απόφασής του και να ορίσει νέα μέλη στην εν λόγω Επιτροπή, σύμφωνα 
με την υπόδειξη του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού 
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Συλλόγου Αιγιαλείας, την κα Νικολέτα Χανδόλια ως τακτικό και τον κ. 
Χαράλαμπο Παπαδόπουλο ως αναπληρωματικό μέλος».

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

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

περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία είχε τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ.70/2020 (ΑΔΑ: 
6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) και 63/2022 (ΑΔΑ: Ψ572Ω6Χ-2Α5) όμοιες,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.6678/18.04.2022 έγγραφο του Εμπορικού 
Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας,

δ)τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας 
(Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 
5058/τ.Β/17.11.2020),

ε)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»,

στ)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,

ζ)την υπ’ αριθ.67/23624/14.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0) 
«Συμβουλευτικά όργανα Δήμων» Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
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 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

απόφασής του, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ 
αριθ.70/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩ6Χ-ΟΧΣ) και 63/2022 (ΑΔΑ: Ψ572Ω6Χ-
2Α5) όμοιες, με την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Εμπορικού 
Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας στη Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας, η οποία διαμορφώνεται ως κατωτέρω:
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«Α. Τη συγκρότηση 8/μελούς Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
Αιγιαλείας.

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

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

(από τις λοιπές δημοτικές παρατάξεις), ως μέλος.
- Ουρανία Κακαβάνη Πρόεδρο παραρτήματος Ε.Γ.Ε. Αιγίου  ως 

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

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

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

- Νικολέτα Χανδόλια ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, εκπροσώπους του Εμπορικού Εισαγωγικού 
& Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

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

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

Γ. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας 
περιλαμβάνουν:
          • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και η 
προώθηση µε οποιοδήποτε μέσον, τοπικός τύπος, δημοσιεύσεις ημερίδες, 
οργανωμένες δράσεις σε επίπεδο Δήμου, συμμετοχή σε ανάλογα 
προγράμματα και δράσεις της  Γενικής Γραμματείας Ισότητας.
          • Η εξεύρεση λύσεων στο τομέα της Εργασίας σχετικά µε τις 
διακρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, της παιδείας, της 
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.
          • Μόνιμη Συνεργασία µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, 
τους Μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ του Νομού και τις Μ.Κ.Ο.
            • Σε τοπικό επίπεδο έρευνα των προβλημάτων, εξεύρεση και 
προώθηση των λύσεων είτε στο χώρο εργασίας, στο τομέα της υγείας, 
της εκπαίδευση, των οικογενειακών σχέσεων και της κοινωνικής 
ασφάλισης.
           • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών μέσα από 
ημερίδες, δημοσιεύσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων και μέτρων 
δράσης.
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Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2023».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά περιφοράς 
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 78

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας 
«PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN

και LAAS».

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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 
22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Η εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου που αφορά 
το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 
παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, στον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN και 
LAAS», έχει ως ακολούθως:

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

αναφέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν. 1894/90 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85».

2. Την υπ’ αριθ.Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην 
οποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για 
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση 
διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω 
εγκυκλίου…» και σύμφωνα και με το ΦΕΚ 4823/2021.

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

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

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών Ν. Αχαΐας με το υπ’ αρ.πρωτ.4042/13-04-2022 έγγραφο αίτημά 
του, ζητά από το Δήμο μας την παραχώρηση του κτιρίου του 1ου 
Γυμνασίου Αιγίου, το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Μαΐου 2022 με σκοπό 
την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN & LAAS που 
διοργανώνει στο Αίγιο και ενημερώνει ότι θα δοθεί αποζημίωση στη 
σχολική επιτροπή 150 ευρώ ανά ημέρα και θα αναλάβει την τακτοποίηση 
και καθαρισμό των αιθουσών και θα υπάρξει παρεμπόδιση του σχολείου.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το 
πρακτικό-Απόφαση με αριθμό 22/2022 της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά για την 
παραχώρηση προκειμένου την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας».

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

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.4042/13.04.2022 έγγραφο του Συλλόγου 

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας «PALSO», περί 
παραχώρησης του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου,

γ)την υπ’ αριθ.22/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της 
παραχώρησης του 1ου Γυμνασίου Αιγίου,

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

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

στ)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και
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ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας 
«PALSO», στις είκοσι οκτώ (28), ημέρα Σάββατο και είκοσι εννέα (29) 
Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας NOCN & LAAS

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Τ.Κ.26223 - Πάτρα
2)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11-Αίγιο
3)Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας «PALSO», 
    palso.achaia@gmail.com
4)1ο Γυμνάσιο Αιγίου, Γρηγορίου Ε’ 1 Αίγιο mail@1gym-aigiou.ach.sch.gr
5)Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αιγιαλείας, Αράτου 67 - Αίγιο

mailto:palso.achaia@gmail.com
mailto:mail@1gym-aigiou.ach.sch.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 περιφοράς 
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Απόφαση 79

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 9ου Δημοτικού

Σχολείου Αιγίου, στο Γαλλικού Ινστιτούτο Αθηνών, για τη διεξαγωγή 
εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας».

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, Α-
ντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Μαρία Τσουκαλά, 14)Δημή-
τριο Καλαμίδα, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 21)Παναγιώτη Μάρκου, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 23)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο Κουβαρά, 
26)Αγγελική Κουρή και 27)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00΄ έως και 
14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.14899/06.05.2022, 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.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η 
απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Γιοβάς, 
2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 3)Δημήτριος Μπούνιας, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Η εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου που αφορά 
το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 
παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, 
στο Γαλλικού Ινστιτούτο Αθηνών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων 
DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας», έχει ως ακολούθως:

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

αναφέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85».

2. Την υπ’ αριθ.Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην 
οποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για 
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση 
διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω 
εγκυκλίου…» και σύμφωνα και με το ΦΕΚ 4823/2021.

Έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. 
Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου 
για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση 
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εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική 
Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 
94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 3. την υπ’ αριθ. 36/09-10-
2007 εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. στην οποία αναφέρεται ότι η Σχολική 
Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με το υπ’ αριθ.290/31-3-2022 
ζητάει να παραχωρηθεί το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου για την 
διεξαγωγή των εξετάσεων του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και πιο 
συγκριμένα την Παρασκευή 13/5/2022 από τις 16:00 έως τις 21: 00, το 
Σάββατο 14/5/2022 από τις 8:00 έως τις 21:00 και την Κυριακή 
15/5/2022 από τις 8:00 έως τις 13:00.

Θα καταβληθούν για την παραχώρηση του κτιρίου το ποσό των 
150,00 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το 
πρακτικό-Απόφαση με αριθμό 13/2022 της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά για την 
παραχώρηση προκειμένου την διεξαγωγή εξετάσεων του Γαλλικού 
Υπουργείου Παιδείας».

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

πής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.290/31.03.2022 έγγραφο του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Αθηνών, περί παραχώρησης του κτιρίου του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Αιγίου,

γ)την υπ’ αριθ.13/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της 
παραχώρησης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου,

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

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

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

ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
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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 - Ενί-
σχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 9ου Δημοτικού Σχολείου 

Αιγίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη διεξαγωγή εξετάσεων του 
Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 από τις 
16:00΄ έως και 21:00΄, το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 από τις 08:00΄ π.μ. 
έως και 21:00΄ και την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 από τις 08:00΄ π.μ. έως 
τις 13:00΄.

Το ανωτέρω Ινστιτούτο θα καταβάλει ως αποζημίωση το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας και υποχρεούται:

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Ερμού 70, Τ.Κ.26221 - Πάτρα
2)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11-Αίγιο
3)Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, examens@ifg.gr
4)9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, Όθωνος 43-Αίγιο 9dimaigi@sch.gr
5)Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αιγιαλείας, Αράτου 67 - Αίγιο
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