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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

δια ζώσης 
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 108

«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ημερήσιας 
Διατάξεως θεμάτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ζητά α-
πό το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι των κάτωθι θεμάτων:

• «Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022». 

• «Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τα όσα εξέθεσε η κα Πρόεδρος,
β)την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κήρυξη των κατωτέρω θεμάτων με τίτλο:

• «Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022» και

• «Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων»,

ως κατεπείγοντα και συνεπώς την ένταξή τους προς συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022», το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ 
αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/2022 απόφασή του και θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ.215/2022 (ΑΔΑ: 60ΚΜΩ6Χ-4ΣΞ) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.215/2022 (ΑΔΑ: 60ΚΜΩ6Χ-4ΣΞ) απόφαση της 

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

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

γ)τις υπ’ αριθ.85/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9) και 107/2022 
(ΑΔΑ: 947ΨΩ6Χ-ΧΩ3) αποφάσεις του, περί έγκρισης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, οι οποίες 
βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθ.πρωτ.92750/15.06.2022 (ΑΔΑ: 
66ΜΦΟΡ1Φ-ΝΙΩ) και 101398/24.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΥΖΥΟΡ1Φ-Τ6Α) 
αντίστοιχα, όμοιες του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

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

ε)τις διατάξεις του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) 
«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτή-
των»,
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στ)την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23. 
07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

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

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

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

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

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

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

ιγ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς Συμβού-
λους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/ 
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2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
ενώ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν είκοσι ένας (21) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι 
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 
οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται 
σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική 
επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], δεν 
τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 2)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, 3)Μαρία Ιατροπούλου και 4)Γεώργιος Κουβαράς και 
συνεπώς οι ψήφοι τους θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η 
πρόταση, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 108/72349/16.10.2019 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ.117/90814/ 19.12.2019 
όμοια, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «…έγκυρες, και ως εκ τούτου 
προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης 
πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου 
μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που 
τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από 
την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού 
οργάνου)». (Και επιπλέον) «…χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας 
άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική 
διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η 
πρόταση»], συνεπώς η μοναδική πρόταση, απουσών εναλλακτικών 
όμοιων, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 
του Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι 
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 
οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται 
σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.9 του άρθρου 189 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση 
προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ 
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αριθ.215/ 2022 (ΑΔΑ: 60ΚΜΩ6Χ-4ΣΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εσόδων – Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων - Δημιουργία 
Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος, αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 για την καλύτερη λογιστική παρακολούθηση 
των νέων κρατήσεων που προέκυψαν υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου 
ΤΕΚΑ στα πλαίσια μαθητείας ΕΠΑΛ  παρακαλώ να ανοιχθεί στο σκέλος 
των εσόδων νέος κωδικός 4131.002 εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ και στο σκέλος 
των εξόδων νέος κωδικός 00-8231.033 απόδοση υπέρ ΤΕΚΑ.

Επίσης στο σκέλος των εξόδων να ανοιχθεί ο κωδικός 00-8231.034 
απόδοση υπέρ δήμου και ενίσχυση του κωδικού εσόδων 4219.001 
παρακράτηση υπέρ δήμου ως κάτωθι:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

4131.034 Εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ 150,00

Αυξάνεται  ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

4219.001 Παρακράτηση Υπέρ Δήμου 2.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
8231.034 Παρακράτηση Υπέρ Δήμου 2.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
8231.033 Απόδοση υπέρ ΤΕΚΑ 150,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 19.220,00 €
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Το γεγονός ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας έχει ανάγκη ενίσχυσης της παροχής υπηρεσίας 
«Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας», καθώς και νέα μελέτη 
περί «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή, εκταφή Δημ. 
Κοιμητηρίου Αιγίου» εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός δαπανών Δήμου Αιγιαλείας οικ. έτους 
2022 και ενισχύονται οι αντίστοιχοι κωδικοί εξόδων, ως κάτωθι:
 
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €
00-

6162.006 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ΔΕ Αιγίου -7.000,00

00-
6162.008

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Συμπολιτείας -7.000,00

00-
6162.009

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Διακοπτού -7.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6162.007 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Ακράτας 10.400,00

45-
6262.015

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή,
εκταφή 26.900,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 2.920,00 €

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

Μετά  από εισήγηση του Δημάρχου για την κάλυψη της ανάγκης 
για δημιουργία στην Τ.Κ. Λόγου χώρου συνάθροισης πολιτών, 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 με τη 
δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €
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15-
7112.004 Αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Λόγγου 80.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €
00-

6511.001 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δανείων -100.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 22.920,00 €

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

Υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και επίβλεψης λειτουργίας της 
μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. & λοιπών 
εκδηλώσεων του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιάλειας οικονομικού έτους 2022 με τη 
δημιουργία ενός νέου Κ.Α. εξόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α. εξόδων 
ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-
6264.010

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής 
& επίβλεψης λειτουργίας της μικροφωνικής 
εγκατάστασης στην αίθουσα συνεδριάσεων 

ΔΣ & λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου

5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 17.920,00 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εσόδων και δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Με την με Α.Π. : ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 
απόφαση ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός 
Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έχει εγκριθεί για το Δήμο Αιγιαλείας 
ως συν δικαιούχο της πράξης, συνολικό ποσό 317.852,44 € που αφορά 
στα κάτωθι υποέργα: • Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο 
Αιγιαλείας, ποσού 309.852,44 € • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου 
Αιγιαλείας, ποσού 8.000,00€ Κατόπιν των ανωτέρω αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιάλειας οικονομικού έτους 2022 με την 
εγγραφή πίστωσης ποσού 317.852,44 € στον Κ.Α Εσόδων: 1328.019 με 
τίτλο: Ένταξη της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός 
Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και μέσω του Αποθεματικού 
Κεφαλαίου την μεταφέρει και την εγγράφει στα έξοδα ως εξής: • 
Πίστωση ποσού 309.852,44 € στον Κ.Α. Εξόδων 69-7131.001 με τίτλο: 
«Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγιαλείας» • Πίστωση 
ποσού 8.000,00€ στον Κ.Α. Εξόδων 69-6117.006 με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων 
μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγιαλείας» και αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 ως κάτωθι:

Δημιουργείται  ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1328.019

Ένταξη της Πράξης «Βιώσιμη
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της 
Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών

Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020»

317.852.44

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €
69-

7131.001
Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο 

Αιγιαλείας 309.852.44

69-
6117.006

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
παρακολούθησης των δράσεων

μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγιαλείας
8.000.00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει  στο ποσό των 17.920,00 €

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

Αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, με 
ενίσχυση του κωδικού 20.6279.009 με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
(Α.Ε.Κ.Κ.)». Το ποσό θα καλυφθεί από τους παρακάτω κωδικούς: 1. 20-
6279.008 Μεταφόρτωση και Μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και 2. 20-6279.013 
Αποκομιδή-Καταστροφή στρωμάτων Η δαπάνη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
(Α.Ε.Κ.Κ.)» κρίνεται αναγκαία, διότι οφείλουμε, ως Υπηρεσία να 
συνεχιστεί η διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών, κατεδαφίσεων και σύμμεικτων με προσμίξεις είτε είναι 
παραγόμενα από έργα του Δήμου είτε έχουν αφεθεί από δημότες ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
6279.009

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών  και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 10.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
6279.008

Μεταφόρτωση και Μεταφορά Αποβλήτων 
Εκσκαφών Κατασκευών  και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.)
-5.000,00

20-
6279.013 Αποκομιδή-Καταστροφή στρωμάτων -5.000,00

Διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 17.920,00 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία  Κ.Α. Εσόδων –Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων 
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Με την αριθ.240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για «ΕΝΤΑΞΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ‘ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ’ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022’ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ‘ΣΧΕΔΙΑ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)’» έχει εγκριθεί για το 
Δήμο Αιγιαλείας ως δικαιούχου της πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου 
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αιγιαλείας» συνολικό 
ποσό 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Αιγιάλειας οικονομικού έτους 2022 με την εγγραφή πίστωσης 
ποσού  49.600,00 € σε Κ.Α. Εσόδων με τίτλο: «Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση Σχέδια 
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και μέσω του Αποθεματικού 
Κεφαλαίου την μεταφέρει και την εγγράφει στα έξοδα και συγκεκριμένα 
στον Κ.Α. Εξόδων  με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αιγιαλείας» και ποσό 
49.600,00€, ως εξής:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1322.036

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2022» για την δράση Σχέδια Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

49.600,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

69-
6117.007

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 

Αιγιαλείας
49.600,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 17.920,00 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. Εξόδων:

Μετά  από εισήγηση του Δημάρχου για την κάλυψη της ανάγκης 
για δημιουργία βοηθητικού χώρου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Αιγίου, 
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 με τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

45-
7112.001

Αγορά οικοπέδου για βοηθητικό χώρου
κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Αιγίου 20.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6511.001 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δανείων 20.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 17.920,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 110

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία

χώρου στάθμευσης οχημάτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
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Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων», το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.108/2022 απόφασή του και δίνει τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.69/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μίσθωση 

ακινήτου, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών 
Ελίκης & Καραϊσκάκη στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που 
δημιουργείται στην εν λόγω περιοχή, λόγω της μεγάλης προσέλευσης 
επισκεπτών και κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του 
ν. 3463/06».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.69/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην εν λόγω 
περιοχή, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών αλλά και κατοίκων,

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

δ)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»,

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

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



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c545bb70128e28a80da609 στις 07/07/22 07:36
4

238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και

ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,
ενώ απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 

 Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί των οδών 

Ελίκης & Καραϊσκάκη στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης 
οχημάτων για την αντιμετώπιση του μεγάλου κυκλοφοριακού 
προβλήματος της εν λόγω περιοχής, λόγω της μεγάλης προσέλευσης 
επισκεπτών και κατοίκων, με τη διαδικασία της μειοδοτικής 
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   -Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
     Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
   -Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
3)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 111

ΘΕΜΑ:
«Έκδοση ψηφίσματος στήριξης επί του ψηφίσματος διαμαρτυρίας 

του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β’ Αχαΐας». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
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«Έκδοση στήριξης επί του ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της 
ΕΛ.ΜΕ. Β’ Αχαΐας», το οποίο ομόφωνα προτάθηκε και συζητήθηκε ως 
πρώτο θέμα και δίνει τον λόγο στην Πρόεδρο της Β’ ΕΛ.ΜΕ Αχαΐας κα 
Κατερίνα Δημουλά, η οποία ενημερώνει το Σώμα σχετικά, θέτοντας 
υπόψη σχετικό ψήφισμα.

Κατόπιν καλείται το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την έκδοση 
ψηφίσματος, για την στήριξη του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β’ Αχαΐας.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος της Β’ ΕΛ.ΜΕ Αχαΐας κα Κατερίνα 

Δημουλά,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.21/24.06.2022 αίτημα της ΕΛ.ΜΕ Β’ Αχαΐας, 

περί ακρόασης εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β’ Αχαΐας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας,

γ)την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για την στήριξη επί του 
ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β’ Αχαΐας και

δ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, πλην του 
Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Γιαννούλη, ο οποίος καταψηφίζει 
το θέμα, επομένως με είκοσι τέσσερις (24) θετικές και μία (1) 
αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει 
Την έκδοση του κατωτέρω Ψηφίσματος:

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

Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, σε τακτική συνεδρίαση και εξέδωσε 
το παρόν ψήφισμα, με αφορμή τη μετατροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγίου σε 
Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη 
προοπτική, στηρίζοντας τον Σύλλογο Διδασκόντων της εν λόγω σχολικής 
μονάδας, καθώς και το Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, καθόσον:
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1. Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου είναι το μοναδικό ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. στο 
Δήμο, επομένως οι μαθητές που δεν θα γίνουν δεκτοί στο Πρότυπο, λόγω 
χαμηλού βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου, δε θα έχουν εναλλακτική 
λύση για τη φοίτησή τους. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο 
πρότυπο δεν θα καλύπτει το σημερινό μαθητικό δυναμικό (στο σχολείο 
φοιτούν περίπου 380 μαθητές). Οι μαθητές που δεν επιλέγονται θα 
πρέπει α) είτε να κατευθυνθούν σε κάποιο ΓΕ.Λ, που πιθανόν να μην 
είναι η αρχική επιλογή αυτών των παιδιών, β) είτε να προσπαθήσουν να 
εγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. άλλου Δήμου (π.χ. Πατρέων), αντιμετωπίζοντας 
προβλήματα μετακίνησης, αλλά και επιλογής Τομέα που ίσως δεν 
προτιμούν (εφόσον οι Τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. δεν είναι 
οι ίδιοι), γ) είτε να εγκαταλείψουν την τυπική εκπαίδευση και να 
στραφούν σε μεταγυμνασιακές ΕΣΚ (κατάρτιση) ή σε σχολές ΟΑΕΔ, 
στις οποίες περιλαμβάνεται ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας και εργασία 
σε φορέα χωρίς αποζημίωση (άμισθη απασχόληση) και κυρίως δεν 
οδηγούν σε ισότιμο τίτλο σπουδών δηλαδή δε δίνουν Απολυτήριο 
επιπέδου Λυκείου. Παράλληλα, επειδή δικαίωμα αίτησης έχουν μαθητές 
από οποιαδήποτε περιοχή του Νομού, με κριτήριο το βαθμό 
Απολυτηρίου, μοιραία ένας μεγάλος αριθμός μαθητών του Δήμου 
Αιγιαλείας δεν θα έχει πλέον δικαίωμα εγγραφής, αφού μεγαλώνει ο 
ανταγωνισμός. Με λίγα λόγια το σχολείο που κάλυπτε τους μαθητές της 
περιοχής παύει να υπάρχει ως τέτοιο.

2. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. 
καλούνται να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα σύνδεσης με την 
αγορά, τις ανάγκες των επιχειρήσεων κ.λπ., οι οποίες έχουν πρόσκαιρο 
και εποχικό χαρακτήρα, αλλάζουν διαρκώς και έχουν χρησιμότητα μόνο 
για ένα φορέα αυστηρά και για μικρό χρονικό διάστημα. Άρα 
απομακρύνουν τη διδασκαλία από τους στόχους της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, που έγκειται στο να κατακτήσουν οι μαθητές τη γνώση που 
χρειάζονται στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών και να μην 
είναι αναλώσιμο δυναμικό «μίας χρήσης». Εξάλλου διάφοροι 
«κοινωνικοί εταίροι», (τοπικές επιχειρήσεις και φορείς) με την άμεση 
εμπλοκή τους στη λειτουργία του ΕΠΑ.Λ., δυνητικά θα μπορούν να 
επηρεάζουν τα εγκεκριμένα τυπικά
προγράμματα σπουδών του με την προσθήκη «ειδικών μαθημάτων» 
εφόσον έχουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή 
(Ν.4763/ 2020 ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020, Κεφάλαιο Δ ́ Άρθρο 18, 
Παράγραφος 3). Αυτό καθιστά ωμή παρέμβαση ιδιωτών στο δημόσιο 
σχολείο με το πρόσχημα της σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας και 
την παραγωγή μελλοντικών τεχνιτών και εργατών μέσα από την 
εκπαίδευση κατά τις δικές τους ανάγκες. Το επόμενο στάδιο θα είναι ο 
πλήρης έλεγχός του με μία πιθανή χρηματοδότησή του από αυτούς και 
ταυτόχρονη απαλλαγή του Υπουργείου από τα κονδύλια που δαπανώνται 
για τα ΕΠΑ.Λ.
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3. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν εντατικά 
προγράμματα επιμόρφωσης σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και 
επιχειρήσεις, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, γεγονός που λειτουργεί 
αντιπαραθετικά με την απαραίτητη προετοιμασία του μαθήματος, αφού 
απορροφά
πολύτιμο χρόνο. Η απαραίτητη επιμόρφωση πρέπει να γίνεται με τη
χορήγησης άδειας, ώστε να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η διαρκής 
«πιστοποίηση» των προσόντων, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την 
εργασιακή μονιμότητα των εκπαιδευτικών, αφού θα εργάζονται πλέον με 
θητεία, δηλαδή για συγκεκριμένο χρόνο και μετά θα αναζητούν άλλο 
σχολείο για να τοποθετηθούν. Η εργασιακή ανασφάλεια δε βοηθά στο 
μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο που καλείται να υπηρετήσει ο 
εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ.

4. Η ύπαρξη ενός «Πρότυπου» ΕΠΑ.Λ. που θα απορροφά τους 
«καλούς» μαθητές, ενώ τα «απλά» ΕΠΑ.Λ. θα συγκεντρώνουν το 
υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό, δημιουργεί σχολεία δύο ταχυτήτων, άρα 
άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα 
σχολείο με ικανοποιητική χρηματοδότηση, που θα καλύπτει τις 
αυξημένες ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. σε υποδομή, αίθουσες, εργαστήρια 
κ.λπ., με παροχή σύγχρονων γνώσεων με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. 
Δεν ξεχνάμε ότι το ΕΠΑ.Λ. επιτελεί έναν ουσιαστικό κοινωνικοποιητικό 
ρόλο για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που αντιμετωπίζουν οξυμένα 
κοινωνικά προβλήματα και βρίσκουν στο σχολικό χώρο καταφύγιο με 
μια στοιχειώδη έννοια οργάνωσης της ζωής και εκπαίδευσης, καθώς και 
εφαρμογής κοινωνικών κανόνων.

Για τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, 
στηρίζει τη διαμαρτυρία του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β΄ Αχαΐας και διατυπώνει 
την έντονη διαφωνία του με την προοπτική μετατροπής του 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Αιγίου σε Πρότυπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ε.Λ.Μ.Ε. Β΄ ΑΧΑΪΑΣ 
Κλεισούρας- Πάρ. Κορίνθου
Κτήριο 1ου ΓΕ.Λ. Αιγίου 
belmeach@yahoo.gr

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 112

«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06. 2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου 
Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.3/2022 απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά  το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση 

του εν ισχύ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου 
Αιγιαλείας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ.493/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ.πρωτ.175882/ 04.11.2020 όμοια του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 5058/τ.Β/17.11.2020, ο οποίος 
διαμορφώνεται και αντικαθίσταται ως το συνημμένο σχέδιο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

(Ως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας)».
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.349/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Χ-ΑΤΩ) απόφασή του, 

περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ.89233/18473/10.11. 
2011 όμοια, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 2714/τ.Β/17.11.2011 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας»,

γ)τις υπ’ αριθ.627/2011, 473/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω6Χ-Τ10), 441/ 
2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ6Χ-919), 345/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΤΚΩ6Χ-2ΝΥ), 4/ 
2019 (ΑΔΑ: ΨΓΑΜΩ6Χ-0ΑΡ) & 493/2019 αποφάσεις του, περί 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις 
υπ’ αριθ.πρωτ.67012/12858/31.08.2012 (Φ.Ε.Κ.2593/τ.Β/25.09.2012) 
«Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας», 134000/13223/15.11.2013 (Φ.Ε.Κ.3080/τ.Β/04.12.2013) 
«Τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Αιγιαλείας», 191798/22.08.2017 (Φ.Ε.Κ.3050/τ.Β/05.09.2017) 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας», 16972/05. 02.2019 (Φ.Ε.Κ.379/τ.Β/12.02.2019) 
«Τροποποίηση της 89233/18473/ 10.11.2011 (Β΄ 2714) & 
175882/04.11.2019 όμοιες του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(Φ.Ε.Κ.5058/τ.Β/17.11.2020) «Τροποποίηση της υπ’ αρ.89233/18473/10. 
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11.2011 (Β΄ 2714) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας»,

δ)την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

ε)την ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του,

στ)το άρθρο 10 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του 
Ν.3801/ 2009 (Φ.Ε.Κ.163/τ.Α/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης»,

ζ)τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/τ.Α/05.03.2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου 
τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η)τα άρθρα 63, 97, 98, 254, 257, 258 & 266 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

θ)το άρθρο 90, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/ 
2005 (Φ.Ε.Κ.98/τ.Α/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

ι)την περ.1 Α & Γ της υποπαρ.ΣΤ 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/2012,

ια)το άρθρο του Ν.4178/2013 (Φ.Ε.Κ.174/τ.Α/08.08.2013) 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 
άλλες διατάξεις»

ιβ)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),

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

ιδ)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 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c3dbe570128e28a8e40c24 στις 05/07/22 12:45
5

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, πλην των 
Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Γούτου, 2)Γεωργίου Γιοβά, 
3)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 4)Δημητρίου Μπούνια, 5)Βασιλείου 
Θ. Χριστόπουλου, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 7)Βασιλείου Τομαρά, 
8)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 9)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
10)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 
12)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέως, 13)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλου, 14)Μαρίας Ιατροπούλου και 15)Γεωργίου Κουβαρά, 
οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα, επομένως με δέκα (10) θετικές και 
δέκα πέντε (15) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση 
με την υπ’ αριθ.3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας και ο οποίος είχε καταρτιστεί με την υπ’ αριθ.349/2011 
(ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ6Χ-ΑΤΩ) απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. πρωτ.89233/18473/10.11.2011 όμοια, του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011 «Έγκριση 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του Πρωτογενούς
Τομέα Δήμου Αιγιαλείας



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c3dcb970128e28a8e44f02 στις 05/07/22 12:48
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 113

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2022 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των

υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  σε 12ωρη και 24ωρη βάση-
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06. 2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
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Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  σε 12ωρη και 24ωρη βάση-
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας» και δίνει τον 
λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικών 
Δήμου Αιγιαλείας κα Μαρία Σταυροπούλου, η οποία διαβάζει εισήγησή 
της που έχει ως ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.3 & 6 του άρθρου 36, της παρ.3 του άρθρου 48 
και του άρθρου 176  του Ν.3584/07 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007): 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα».
2. Την υπ’ αρ.2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β΄17).
3. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16-06-2011) απόφαση 
«περί των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των 
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως έχει τροποποιηθεί από την 
αριθ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 (Φ.Ε.Κ.1659/τ.Β/26-07-2011) απόφαση 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και ισχύει.
4. Την αριθ.1299/03 (Φ.Ε.Κ.423/τ.Β/10.04.03) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Έγκριση του από 
7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική 
λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3013/01.05.2002 (Φ.Ε.Κ.102 Α’): Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.
6. Τον Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 
5058/τ.Β/17.11.2020), όπως ισχύει.

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

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

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

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων:
θα λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών - 
αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

1/ Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών & Γραφείο Πολιτικής Προστασίας:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
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3. Τμήμα Διαχείρισης – Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων
θα λειτουργεί σε 12ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του 
έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κλάδο ή ειδικότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

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

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

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &  Εγκαταστάσεων

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

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

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

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 
12ωρη βάρδια με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
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ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

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

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

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

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

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

Με την παρούσα, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση που 
αφορά την 12ωρη ή 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)την εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Οικονομικών Δήμου Αιγιαλείας κα Μαρία Σταυροπούλου,

β)το υπ’ αριθ.πρωτ.91912/14.06.2022 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου,

γ)τις διατάξεις των παρ.3 & 6 του άρθρου 36, της παρ.3 του 
άρθρου 48 και του άρθρου 176  του Ν.3584/2007 Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06. 
2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα»,

δ)την υπ’ αριθ.2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.17/τ.Β/12.01.2017) «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία»,

ε)τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) 
απόφαση «Περί των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει 
τροποποιηθεί από την αριθ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 
(Φ.Ε.Κ.1659/τ.Β/26,07,2011) απόφαση Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ισχύει,

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

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

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

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

ι)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),

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

ιβ)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 
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Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2022 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας σε 12ωρη και 24ωρη βάση-Εξαίρεση 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, η οποία διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

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

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

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων:
θα λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια, για όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών - 
αργιών του έτους με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

1/ Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακυκλώσιμων Υλικών & Γραφείο Πολιτικής Προστασίας:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ & 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
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B. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την 
επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών 
κτιρίων και σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών σημείων 
παροχής φροντίδας Υγείας, καθώς και κάθε μνημείου (αρχαιολογικού, 
πολιτιστικού, φυσικού) που ανήκει στο Δήμο. Παράλληλα εκτελούνται 
σε 12ωρη βάση εργασίες επούλωσης λάκκων, επισκευής φρεατίων, 
σχαρών, οδοσήμανσης κ.λπ. Επίσης, στις αρμοδιότητες της ανωτέρω 
διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο ηλεκτροφωτισμός, δημοτικός, 
καλλωπιστικός και κατά τη διάρκεια κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων, 
η κάλυψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και η 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως βλαβών που συμβαίνουν συχνά και πρέπει 
να διενεργούνται σε χρόνους που θα δημιουργούν την μικρότερη όχληση 
στους πολίτες.

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

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

1/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &  Εγκαταστάσεων

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) 1

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

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

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

Για τους λόγους αυτούς λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του είδους και της μορφής της Υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 
12ωρη βάρδια με το παρακάτω προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή 
ειδικότητα:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

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

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

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

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

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

Με την έκδοση της παρούσας, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη 
απόφαση που αφορά την 12ωρη ή 24ωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 114

ΘΕΜΑ:
«Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Εθελοντικό Οργανισμό 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
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τίτλο: «Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Εθελοντικό 
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και δίνει τον λόγο στον 
Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει 
εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β' 
2302/11-05-2022) και τον νόμο 4921/2022 (άρθρο 67) αναφορικά με 
τους όρους λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας 
(ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού  
Χαρακτήρα και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη  
συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ' ελάχιστον ενός έτους, 
η παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα, 
κινδυνεύουν να κλείσουν τρία σπίτια φιλοξενίας ανηλίκων του 
«Χαμόγελου του Παιδιού». Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται τα 
δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα.

Στην προκειμένη περίπτωση το Χαμόγελο αντιμετωπίζεται από την 
Πολιτεία ως ιδιωτικό Ίδρυμα, παραβλέποντας τη σημαντικότατη 
προσφορά του, από την  ίδρυσή του μέχρι  σήμερα, στην πρόληψη και 
προστασία της νεολαίας από εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ελάχιστοι φορείς είναι τόσο  
καταξιωμένοι όσο το «Χαμόγελο του Παιδιού», με αναγνώριση εντός και  
εκτός των συνόρων, εισηγούμαι προς το Δ.Σ. Αιγιαλείας την έκδοση 
ψηφίσματος, με το οποίο ο Δήμος Αιγιαλείας θα στηρίξει το «Χαμόγελο 
του  Παιδιού» στο αίτημά του για κατάργηση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 40494/3.5.2022, η οποία μεθοδεύει το κλείσιμο των Σπιτιών 
Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού και Μόνιμης Διαβίωσης, καθώς 
και  άλλων χώρων φιλοξενίας παιδιών στη χώρα.

Κατόπιν αυτών, καλείται το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την 
έκδοση σχετικού ψηφίσματος για την συμπαράσταση στον Εθελοντικό 
Οργανισμό  «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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

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

Καλογερόπουλου,
β)την από 17.06.2022 επιστολή του Εθελοντικού Οργανισμού 

«Χαμόγελο του Παιδιού»,
γ)την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για την στήριξη στον 

Εθελοντικό Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού»,
δ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
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και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έκδοση του κατωτέρω Ψηφίσματος:

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

Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, σε τακτική συνεδρίαση και εξέδωσε 
το παρόν ψήφισμα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.40494/03.05.2022 (Φ.Ε.Κ. 
2302/τ.Β/11.05.2022) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» και το άρθρο 67 του 
Νόμου 4921/2021 προβλέπουν κυρώσεις σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης των Φορέων Κοινωνικής Προστασίας, όπως είναι η ποινή 
φυλάκισης κατ’ ελάχιστον ενός έτους, παύση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα, εξαιρώντας τα δημόσια και 
εκκλησιαστικά ιδρύματα.

Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως Ιδιωτικό Ίδρυμα, παραβλέποντας 
τη σημαντικότατη προσφορά του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, 
στην πρόληψη και την προστασία της νεολαίας από εκμετάλλευση και 
κακοποίηση. Τα συγκεκριμένα άρθρα των παραπάνω νομοθετημάτων 
μεθοδεύουν το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας του 
Οργανισμού και Μόνιμης Διαβίωσης. Ευλόγως έχει προκαλέσει τη 
δυσαρέσκεια και τη θλίψη του καταξιωμένου Οργανισμού, ο οποίος 
τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αναγνωρίζοντας το πλήθος 
των διακρίσεων και την αδιάλειπτη προσφορά του Εθελοντικού 
Οργανισμού στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στηρίζει 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο αίτημά του για κατάργηση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης με αριθ.40494/03.05.2022 και του άρθρου 67 του 
Νόμου 4921/2022, τα οποία απειλούν την επιβίωσή του.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Εθελοντικού Οργανισμού 
«Χαμόγελο του Παιδιού» για άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων 
και προστασία και ενίσχυσή του  Οργανισμού στο σημαντικότατο 
κοινωνικό έργο που προσφέρει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Εθελοντικό Οργανισμό
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Όθωνος Αμαλίας 83
Τ.Κ.26221 Πάτρα
patra@Hamogelo.gr

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 115
 

        ΘΕΜΑ:
«Επί του αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου Αβύθου «Αχαιοί» για 

Aδελφοποίηση των Δήμων Αιγιαλείας και Zollino Ιταλίας».

Το  Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Επί του αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου Αβύθου «Αχαιοί» 
για Aδελφοποίηση των Δήμων Αιγιαλείας και Zollino Ιταλίας» και 
θέτει υπόψη του Σώματος την από 27.6.2022 αίτηση του Χορευτικού 
Ομίλου Αβύθου «Αχαιοί», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο Δήμο μας 
(Διεθνές Αχαϊκό Φεστιβάλ 15-16 Ιουλίου Άβυθος) με επίσημα 
καλεσμένους από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την Επαρχία Leece 
και τον Δήμο Zollino, την λεγόμενη "Παλιά Ελλάδα" στα πλαίσια της 
σύσφιξης των σχέσεων μας με τον απόδημο Ελληνισμό, αιτούμαστε την 
αδελφοποίηση του Δήμου μας με τον Δήμο Zollino μιας και μας 
συνδέουν κοινές ρίζες, κοινά βιώματα, κοινή πολιτιστική κληρονομιά και 
παρακαταθήκη. Την αποστολή θα συνοδεύει ο ίδιος ο Δήμαρχος Zollino 
Edoardo Callo.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην 
αποδοχή του αιτήματός μας  και θα είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι 
χρειαστείτε».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την από 27.06.2022 αίτηση του Χορευτικού Ομίλου Αβύθου 

«Αχαιοί» περί αδελφοποίησης του Δήμου Αιγιαλείας με το Δήμο Zollino 
Ιταλίας, τη λεγόμενη «Παλιά Ελλάδα», στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
που θα λάβουν χώρα στο Δήμο Αιγιαλείας (Διεθνές Αχαϊκό Φεστιβάλ 15-
16 Ιουλίου Άβυθο),

β)την ανάγκη αδελφοποίησης στα πλαίσια της σύσφιξης με τον 
απόδημο Ελληνισμό, δεδομένου τις κοινές ρίζες, τα κοινά βιώματα, 
καθώς και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και παρακαταθήκη,

γ)το άρθρο 220 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και

δ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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»,
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ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οριστικά ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει το αίτημα του Χορευτικού Ομίλου Αβύθου «Αχαιοί», για 

έναρξη διαδικασιών αδελφοποίησης των Δήμων Αιγιαλείας και Zollino 
Ιταλίας, με γνώμονα τον αναστοχασμό και την ομοψυχία και με δεδομένο 
τις κοινές ρίζες, τα κοινά βιώματα, την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και 
παρακαταθήκη, καθώς και ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο υλοποίησης 
κοινών δράσεων στον πολιτιστικό και πολιτισμικό τομέα, η δυνατότητα 
συν-διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων, η ενίσχυση και ανταλλαγή 
απόψεων, δράσεων και ενεργειών ιστορικού χαρακτήρα, καθώς και η 
δυνατότητα δημιουργίας ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής 
«διαδρομής», με σκοπό τη διασύνδεση των ανωτέρω πόλεων.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Δήμος Zollino Ιταλίας
2)Χορευτικός Όμιλος Αβύθου «Αχαιοί» 
    andreaspalai@hotmail.com 

mailto:andreaspalai@hotmail.com
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

διά ζώσης 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 

 

 

Απόφαση 116 

 

ΘΕΜΑ: 

«Αγορά οικοπέδου στη Δ.Κ. Ζήριας για τη δημιουργία χώρου 

συγκέντρωσης και διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς 

(ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055)». 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυρο-

πούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Διαμάντω 

Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντι-

δήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, 

Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 

10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 

12)Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 

15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυ-

ριακόπουλο, 18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
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20)Παναγιώτη Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη 

Μαρινόπουλο, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 

25)Γεώργιο Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 

πρώτη (1η) Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτι-

κή συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, 

με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπου-

λου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου 

Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-

κή 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 πλαισί-

ου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυ-

ση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λει-

τουργίας 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» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 

σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την υπ’ αριθ. 

375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς και 

την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) όμοια, 

«Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 

αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομι-

κών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 

Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δή-

μου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που είναι 

γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, 

αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

 Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-

παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 

τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έ-

ναρξη της συνεδρίασης. 

 Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 

Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσε-

ρεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Καλαμί-

δας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης Μάρκου, 
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6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή κωλυό-

μενοι. 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δά, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 

«Αγορά οικοπέδου στη Δ.Κ. Ζήριας για τη δημιουργία χώρου συγκέ-

ντρωσης και διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς (ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055)» 

και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπου-

λο, ο οποίος εκθέτει τα ακόλουθα: 

 «Εδώ λοιπόν έχουμε από την πυρκαγιά που έγινε στη Ζήρια το πε-

ρασμένο καλοκαίρι, ζητήσαμε από το Υπουργείο κι έχουμε μία επιχορή-

γηση 250.000 νομίζω περίπου και πρέπει όπως καταλαβαίνετε να τις α-

ξιοποιήσουμε. Ένα τμήμα είναι να αγοράσουμε ένα χώρο, ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί και ως χώρος διαφυγής κ.λπ. και σε περίπτωση τέτοια.  

 Είναι επιχορήγηση, έχει βρεθεί ένας χώρος, πρέπει, εφόσον το θέ-

λουμε να πάρουμε, να ψηφιστεί, γιατί είναι ο μόνος κατάλληλος, όπως 

λένε και να ψηφίσουμε πίστωση έως 75.000 και να ακολουθηθεί ο νόμι-

μος τρόπος διαδικασίας, η αγορά». 

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

ποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του:  

 α)τα όσα εξέθεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερό-

πουλος, 

 β)το υπ’ αριθ.1223/2002 συμβόλαιο γονικής παροχής οικοπέδου, 

της συμβολαιογράφου Ερινεού Αναστασίας Νικολοπούλου του Θεοδώ-

ρου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυ-

λακείου Ερινεού, στον τόμο 253 με αύξοντα αριθμό 41, 

 γ)το τοπογραφικό διάγραμμα, 

 δ)το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 

ποσό των 58.649,06 € και συνεπώς απαιτείται εκτίμηση της αξίας, η ο-

ποία θα πραγματοποιηθεί από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, 

 ε)την ανάγκη απ’ ευθείας αγοράς του ανωτέρω ακινήτου, καθόσον 

είναι το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, 

δεδομένου ότι βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο έναντι της πλατείας της εν 

λόγω Κοινότητας, με πρόσοψη επί του κεντρικού δρόμου 17,50 τ.μ., 

 στ)το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως η παρ.1 αυτού 

τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 

215/τ.Α/30.09.2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 

τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθ-

μίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», 
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 ζ)την παρ.1 του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 

08.06.2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 20 

του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δη-

μοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υ-

πουργείου Εσωτερικών», 

 η)την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 

4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «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», 

 θ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 

των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 

και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έ-

ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 

238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

131 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και 

 ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 

Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 

ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 

Παναγιωτακόπουλος, 

Ομόφωνα Αποφασίζει 

 1)Την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Τσα-

κουμάκη του Αθανασίου, το οποίο έχει περιέλθει σ’ αυτόν δυνάμει του 

υπ’ αριθ.1223/2002 συμβολαίου γονικής παροχής οικοπέδου της συμβο-

λαιογράφου Ερινεού Αναστασίας Νικολοπούλου του Θεοδώρου, που έχει 
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μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Ερινε-

ού, στον τόμο 253 με αύξοντα αριθμό 41. 

 Το εν λόγω ακίνητο εμβαδού 1.331.96 τ.μ., βρίσκεται στη Δημοτι-

κή Κοινότητα Ζήριας της Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, με πρόσοψη 

στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας, έναντι της πλατείας και πλησίον 

του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Κωνσταντό-

πουλος με αριθμό σχεδίου Τ-1 και υπό στοιχεία: Τμήμα με κωδικό (01Β) 

και στοιχεία (Α40-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-

Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α40. 

 Η απ’ ευθείας αγορά του κρίνεται αναγκαία, καθόσον είναι το μο-

ναδικό κατάλληλο για τη δημιουργία χώρου συγκέντρωσης και διαφυγής 

σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο με 

πρόσοψη επί του κεντρικού δρόμου 17,50 μ., έναντι της πλατείας της εν 

λόγω Κοινότητας. 

 2)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Μητρώο Πιστοποιη-

μένων Εκτιμητών, που τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-

κών, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από εκτιμητές, οι 

οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό, καθόσον η αξία του υπερβαίνει το 

ποσό των 58.649,06 €, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 31 του Ν. 

2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/17.02.1998), όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2873/2000 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000). 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116/2022. 

 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)Υπουργείο Οικονομικών 

    Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής 

    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών 

    Νίκης 5-7, Τ.Κ.10180 Αθήνα 

    (Διά του αρμοδίου Τμήματος) 

3)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 

   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 

   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης 

4)Μιχαήλ Τσακουμάκη, 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62d7d23a70128e28a865aceb στις21/07/22 13:04



Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62d7d23a70128e28a865aceb στις21/07/22 13:04



ΑΔΑ: ΨΨ95Ω6Χ-ΒΨ8

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c412dd70128e28a8f54799 στις 06/07/22 07:17
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 117

ΘΕΜΑ:
«Γνωμοδότηση για την τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Φοίνικα 

στη Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου Δήμου Αιγιαλείας και στη
θέση παρά τον σταθμό του ΜΥΗΣ Σαλμενίκου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
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Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Γνωμοδότηση για την τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Φοίνικα 
στη Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου Δήμου Αιγιαλείας και στη 
θέση παρά τον σταθμό του ΜΥΗΣ Σαλμενίκου» και διαβάζει εισήγηση 
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Λεωνίδα 
Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον καθορισμό των οριογραμμών 

του τμήματος του ποταμού Φοίνικα, από την υδροληψία του αρδευτικού 
Σαλμενίκου και ανάντη σε μήκος 850m παράλληλα του υφιστάμενου 
δρόμου προσπέλασης προς τον σταθμό του ΜΥΗΣ Τσετσεβίτικο.

1.1 Γεωγραφική Θέση
Το προς οριοθέτηση τμήμα του π. Φοίνικα, βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Άνω Σαλμενίκου Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Ν. Αχαΐας. Ο 
σταθμός βρίσκεται στη θέση με τοπωνυμία «ΚΩΣΤΕΛΙ».

Οι συντεταγμένες της περιοχής:
ΕΓΣΑ 87 Χ = 318420 Υ = 4234000
WG84 Φ 38° 14' 17.88'' λ = 21° 55' 36.88''
1.2 Συνοπτικά στοιχεία της υδρολογικής λεκάνης
Η λεκάνη απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου 

(GR27) βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Στα 
νότια της βρίσκονται οι λεκάνες απορροής ρεμάτων Αργολικού κόλπου 
(GR31) και Οροπεδίου Τρίπολης (GR29) του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου 
(ΥΔ 01) ενώ στα δυτικά της βρίσκεται η λεκάνη απορροής Πείρου-
Βέργα-Πηνειού (GR28). Η έκταση της λεκάνης απορροής Ρεμάτων 
Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου είναι 3.685 Km2. Η εν λόγω λεκάνη 
εκτείνεται στις ΠΕ Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας. Τα γεωγραφικά 
όρια της περιοχής είναι δυτικά οι ορεινοί όγκοι των Δήμων Πατρέων και 
Ερυμάνθου (δυτικά του Παναχαϊκού όρους), στα νότια ο ορεογραφικός 
άξονας Ερύμανθος – Χελμός (Αροάνεια) – Ολίγυρτος – Λύρκειο – 
Ονείων – Τραπεζώνα, στα ανατολικά ο Σαρωνικός Κόλπος και στα 
βόρεια ο Κορινθιακός Κόλπος.

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται γενικά ορεινό 
(600~2.400m) και απότομο στο εσωτερικό, ημιορεινό (100~600m) στην 
εξωτερική περίμετρο του, και πεδινό (0~100m) στην παράκτια ζώνη του. 
Οι μεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις αναπτύσσονται στις λεκάνες του 
ποταμού Γλαύκου και στο εσωτερικό στις κλειστές λεκάνες Φενεού και 
Στυμφαλίας. Ένα ιδιαίτερο μορφολογικό χαρακτηριστικό των βορείων 
ακτών της Πελοποννήσου αποτελούν οι τεκτονικές μορφολογικές 
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αναβαθμίδες που κλιμακωτά καταλήγουν στην θάλασσα διαμορφώνοντας 
ενδιάμεσες ήπιες πεδινές εκτάσεις σε διαφορετικά υψόμετρα.

Η έκταση της λεκάνης απορροής του ποταμού Φοίνικα, σύμφωνα 
με το σχέδιο διαχείρισης, είναι 95,85 Km2 και το μήκος της κύριας 
κοίτης του είναι 22,83 Km.

Η έκταση της λεκάνης απορροής του ποταμού Φοίνικα ανάντι του 
τμήματος οριοθέτησης είναι 34,98 km2. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται 
συνοπτικά στοιχεία για τις υδρολογικές λεκάνες.

Υδρολογικές λεκάνες
Φοίνικα Σαρμενίτικου Τσετσεβίτικου

Εμβαδόν [km2] 34,98 11,14 23,84
Μήκος κύριας κοίτης [km] 10,6 9,02 10,6
Υψόμετρο εξόδου [m] 428 428 428
Μέσο υψόμετρο [m] 1222,5 1230 1218,8
Υψόμετρο πιο απομακρυ-
Σμένου σημείου [m] 1450 1926,6 1450
Μέγιστο υψόμετρο [m] 1926,6 1926,6 1926,6
1.3 Φυσικό περιβάλλον

Το μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
ποικίλο. Η ορεινή υδρολογική λεκάνη περικλείεται προς δυτικά από τα 
όρη Γιαννιώτικο ύψους 957 Μ, Τσαμπά ύψους 995 Μ, Κοκκινόβραχος 
ύψους 1518 Μ και τα Πλακουτσοβουνό ύψους 1.463 Μ, Παπαρίτσα 
ύψους 1.490 Μ που αποτελούν τμήματα του Παναχαϊκού.

Προς ανατολικά περικλείεται από τα όρη Μαρμπάς ύψους 1.613 
Μ, Κερασιά 994 Μ, Αγ. Ηλίας 619 Μ.

Στην υδρολογική λεκάνη περιλαμβάνονται τα Δ.Δ. Κρήνης, 
Δάφνης, Παρασκευή, Γρηγόρης.

Ο ποταμός Μεγανίτης διασχίζεται από Ν.Δ. προς Β.Α.
Το δευτερεύον υδρογραφικό δίκτυο έχει έντονο ανάγλυφο και 

εξαρτάται κυρίως από τη λιθολογική σύσταση.
1.4 Χρήσεις γης

Με βάση CORINE LAND COVER 2018 εμφανίζονται 9 
κατηγορίες οι οποίες φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Κωδικός CORINE Περιγραφή

221 Αμπελώνες
243 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με ση

μαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
312 Δάσος κωνοφόρων
321 Φυσικοί βοσκότοποι
322 Θάμνοι και χερσότοποι
323 Σκληροφυλλική βλάστηση
324 Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
332 Απογυμνωμένοι βράχοι
333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
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1.5 Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – εδαφολογικές συνθήκες
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίο δομούν την ευρύτερη περιοχή 

του έργου και ειδικότερα την ορεινή περιοχή του ανήκουν στην 
γεωτεκτονική ζώνη Ολωνού-Πίνδου και σ’ αυτήν της Τριπόλεως-
Γαβρόβου. Αποτελούνται κυρίως από πλακώδεις ασβεστόλιθους έντονα 
διερρηγμένους και τεκτονισμένους. Αποτελούν την κύρια 
στρωματογραφική διάπλαση της περιοχής ειδικότερα στον ημιορεινό και 
ορεινό όγκο του Παναχαϊκού. Συχνή είναι και η εμφάνιση των 
Ραδιολαριτών με εμφανείς στρώσεις σχεδόν παράλληλες προς τους 
πλακώδεις ασβεστόλιθους. Ιζήματα της σειράς του φλύσχη απαντώνται 
επίσης στην περιοχή με ιδιαίτερη επιφανειακή ανάπτυξή του στην 
ευρύτερη περιοχή Λουμπίστας, καθώς και στη χαμηλή ζώνη στις 
βορειοανατολικές παρυφές του Παναχαϊκού στον άξονα Άνω Σαλμένικο 
- Τσετσεβέϊκα και νοτιότερα.

Η πεδινή και λοφώδης εκατέρωθεν του Φοίνικα περιοχή 
αποτελείται από νεότερα αργιλομαργαϊκά ιζήματα (νεογενούς ηλικίας) 
πάνω στα οποία έχουν εναποτεθεί οι σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις 
του Φοίνικα.

Από τους παραπάνω σχηματισμούς οι ασβεστόλιθοι έχουν 
σημαντική υδροφορία διότι κατακρατούν μεγάλο ποσοστό από τα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή-χιόνι-χαλάζι) που δέχονται.

Η υδροφορία τους είτε είναι υπόγεια είτε υπό μορφή εκδήλωσης 
πηγαίων συγκροτημάτων, σε θέσεις όπου έρχονται σε επαφή με 
αδιαπέρατους σχηματισμούς (ραδιολαρίτες, φλύσχη κ.λπ.).

Έτσι στην ευρύτερη περιοχή του Παναχαϊκού στη υδρολογική 
λεκάνη του Φοίνικα εκδηλώνεται σημαντικός αριθμός πηγών μικρής ή 
μεγάλης τάξης.

1.6 Σεισμικότητα ΒΔ Πελοποννήσου
Η άμεση γειτνίαση του νομού Αχαΐας με τεκτονικές τάφρους που 

χαρακτηρίζονται από σύγχρονη γεωδυναμική εξέλιξη, όπως η Ελληνική 
τάφρος από δυτικά και του Κορινθιακού από βόρεια, έχει σαν 
αποτέλεσμα την εκδήλωση αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στην 
περιοχή. Η δυναμική φόρτιση που επιφέρουν οι συχνοί, ως επί το 
πλείστον αβαθείς και συνήθως μεγάλου μεγέθους σεισμοί στους 
διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς που δομούν την Αχαΐα, εκτός από 
τα άμεσα αποτελέσματα στις κατασκευές, προκαλεί συχνά και την 
εκδήλωση δευτερογενών φαινομένων (κατολισθήσεις, καταπτώσεις, 
ρευστοποιήσεις κλπ) που ενδιαφέρουν από γεωτεχνικής πλευράς, καθώς 
πλήττουν οικισμούς και διάφορα τεχνικά έργα.

Σαν παράδειγμα αναφέρονται οι σεισμοί του 1965-1966 στην 
ευρύτερη περιοχή που προκάλεσαν την εκδήλωση σημαντικής έκτασης 
δευτερογενών φαινομένων όπως κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών 
κ.λπ. σε περιοχές του νομού όπως η περιοχή Πατρών, Αιγίου (Κερύνεια) 
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και γενικά στα παράλια του Κορινθιακού κυρίως στα λεπτομερή ιζήματα 
και σπανιότερα στα αδρομερή (κροκαλοπαγή).

Από τη διερεύνηση των δεδομένων σεισμών μεγέθους >4,0 της 
κλίμακα Richter, για την περίοδο 1901-1984 που εκδηλώθηκαν στην 
περιοχή με γεωγραφικό μήκος 21ο 00'-22ο 30' και γεωγραφικό πλάτος 
38ο 30' (Papazachos et al. 1982) προκύπτει ότι οι κύριες 
σεισμοτεκτονικές μεγαλοδομές διαμορφώνονται βασικά στην περιοχή 
Κορινθιακού και Ιονίου, ενώ αντίθετα ο Πατραϊκός χαρακτηρίζεται από 
σεισμικό κενό (Ρόζος, 1989).

Από την κατανομή των επικέντρων συμπεραίνεται ότι οι Δ.ΒΔ-
Α.ΝΑ/κής διεύθυνσης τάφροι του Πατραϊκού και του Κορινθιακού 
ενώνονται διαγώνια με την ΒΑ-ΝΔ/κής διεύθυνσης Πλειοπλειστοκαινική 
τάφρο του Ρίου-Αντιρρίου, όπου τα υπόκεντρα των σεισμών 
διαμορφώνουν επίπεδο ΒΔ-ΑΝΑ/κης διεύθυνσης και ΒΑ/κής κλίσης. Το 
επίπεδο αυτό θεωρείται ότι αποτελεί πιθανότατα προέκταση του ενεργού 
ρήγματος της Κορινθιακής τάφρου.

Είναι χαρακτηριστικό της περιοχής ότι τα σεισμικά επεισόδια με 
μέγεθος 5,5 R, παρουσιάζονται συχνά, δηλαδή η περιοχή ανήκει στις 
πλέον βεβαρημένες από πλευράς σεισμικότητας στον Ελληνικό χώρο. 
Εχει στατιστικά υπολογιστεί ότι σε ακτίνα 110 χλμ. γύρω από τη θέση 
ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, η περίοδος επανάληψης σεισμού μεγέθους 
Μ=6,2 R είναι 50 χρόνια ενώ αυτή σεισμού μεγέθους Μ 7,0 R, 65 
χρόνια. Με βάση δε τις διαστάσεις των ρηγμάτων της περιοχής ζεύξης 
και τη χρήση εμπειρικών μεθόδων, εκτιμάται ότι το αναμενόμενο μέγιστο 
μέγεθος σεισμού, σε περίπτωση ενεργοποίησης της κύριας ρηξιγενούς 
γραμμής της περιοχής είναι 6,6 R. Τέλος από πλευράς σεισμικής 
επικινδυνότητας, υπολογίζεται, ότι η πλέον πιθανή αναμενόμενη μέγιστη 
μαρκοσεισμική ένταση τα επόμενα 100 χρόνια, μέσα σε ακτίνα 130 χλμ, 
απο το δίαυλο Ρίου-Αντιρρίου, είναι της τάξης των 8 βαθμών της 
τροποποιημένης κλίμακας Mercalli (Δρακόπουλος κ.α. 1987).

Για το λόγο αυτό στον αντισεισμικό κανονισμό η ευρύτερη 
περιοχή κατατάσσεται από πλευράς σεισμικότητας στη κατηγορία ΙΙ και 
ΙΙΙ, δηλαδή στις μέτριες έως ισχυρά σεισμόπληκτες περιοχές και 
επομένως θα πρέπει για κάθε τεχνικό έργο να διευκρινίζονται, στη φάση 
της έρευνας, οι παράμετροι που αναφέρονται στην επιβολή δυναμικών 
φορτίσεων στις κατασκευές για την ασφαλή θεμελίωσή τους.
1.7 Κλιματολογικές συνθήκες

Τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής ελήφθησαν από το Μ.Σ. 
του Αιγίου που έχει τοποθετηθεί στο υψόμετρο 64 Μ και για περίοδο 
παρατηρήσεων από το 1931 έως το 1967.
Βροχοπτώσεις Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 664.9 mm

Ημέρες βροχής 94.2
Ημέρες καταιγίδας 15.1

Κατανομή βροχοπτώσεων Χειμώνας 50.31%
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Άνοιξη 20.1%
Καλοκαίρι 1.85%
Φθινόπωρο 27.75%

Σχετική υγρασία 65%
Θερμοκρασία Μέση ετήσια 18.3ο

Μέση μέγιστη 22.3ο

Μέση μέγιστη τον Αύγουστο 32.8ο

Απόλυτη μέγιστη τον Ιούλιο 43.4ο

Μέση ελάχιστη τον Ιανουάριο 5.8ο

Απόλυτη ελάχιστη τον Ιανουάριο -3.2ο

1.8 Άνεμοι στην περιοχή
Η κύρια κατεύθυνση των ανέμων στην περιοχή είναι διευθύνσεως 

ΒΔ. Συγκεκριμένα εμφανίζουν την παρακάτω συχνότητα και μέγιστη 
ένταση.

Συχνότητα Ένταση
Ιανουάριος 48.3 7
Φεβρουάριος 48.8 6
Μάρτιος 42.9 6
Απρίλιος 50.7 5
Μάιος 59.9 5
Ιούνιος 56.6 6
Ιούλιος 46.8 5
Αύγουστος 40.2 5
Σεπτέμβριος 36.3 5
Οκτώβριος 36.7 5
Νοέμβριος 36.7 5
Δεκέμβριος 46.7 5
1.9 Κλιματικές συνθήκες

Το κλίμα της περιοχής παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά του 
κλίματος της Δυτικής Ελλάδος που διακρίνεται για το θερμό και ξηρό 
καλοκαίρι καθώς και για το βροχερό και ήπιο χειμώνα. Ο πλησιέστερος 
μετεωρολογικός σταθμός από τον οποίο λαμβάνονται τα κλιματικά 
στοιχεία είναι του Αιγίου. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία 
βροχομετρικά και θερμοκρασιών των ετών 1973-1987 του 
Μετεωρολογικού σταθμού Αιγίου (γράφεται ο Μ.Ο. των στοιχείων για τα 
έτη αυτά). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής στην περιοχή είναι 600-900 mm ανάλογα με το υψόμετρο.
1.10 Βλάστηση – πανίδα – βιότοποι
1.11.1 Βλάστηση και χλωρίδα

Η περιοχή σύμφωνα με τους Horvat, I., V. Glavac & H. Ellenberg 
(1974) [5] εντάσσεται στην ορεινή Μεσογειακή Ζώνη της 
Κεφαλλονίτικης ελάτης (Abietion cephalonicae) με στοιχεία μετάβασης 
από την υπομεσογειακή ζώνη (Quercion frainetto). Σύμφωνα με το Σ. 
Ντάφη (1973) [6] ζώνη εντάσσεται στην παραμεσογειακή ζώνη 
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βλάστησης Quercetalia pubescentis, υποζώνη Ostryo carpinion (οστρυά). 
Ειδικά για την Πελοπόννησο η μεγάλη εξάπλωση του πουρναριού 
(Quercus cocciferae) λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων εδώ και 
πολλές εκατονταετίες κάνει πιο σκόπιμη την ένταξη της περιοχής του 
έργου στην υποζώνη Quercion cocciferae με στοιχεία μετάβασης προς τη 
Abietion cephalonicae (Κεφαλλονίτικης ελάτης).

Τέλος, σύμφωνα με το Μαυρομμάτη (1980) [7] η περιοχή 
εντάσσεται στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα και 
αντίστοιχα στον Μέτρια Μεσομεσογειακό όροφο βλάστησης ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από ορομεσογειακές διαπλάσεις Κεφαλλονίτικης ελάτης 
- Μαύρης πεύκης (Abies cephalonica-Pinus nigra), διαπλάσεις 
θερμόφιλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών (οι οποίες 
αντικαθιστώνται σταδιακά και λόγω ανθρωπογενών πιέσεων από 
πουρνάρια – Quercus coccifera). Επίσης στο λιγότερο υγρό τμήμα 
εισχωρούν οι διαπλάσεις Οστριάς-Γαύρου (Ostryo - Carpinion). Στα όρια 
του βιοκλιματικού αυτού ορόφου (με πιο έντονα τα μεσογειακά 
κλιματικά στοιχεία) εμφανίζονται στοιχεία διαπλάσεων Αριάς (Quercion 
ilicis).

Στην περιοχή του έργου ιδίως στη υδροληψία και στην περιοχή της 
κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού αναπτύσσεται μια 
παραποτάμια στενή λωρίδα αζωνικής βλάστησης η οποία χαρακτηρίζεται 
κυρίως από πλατάνια (Platanus orientalis) και σε μικρότερη έκταση από 
λεύκες (Salix alba). Η παραποτάμια αυτή βλάστηση είναι 
χαρακτηριστική των υπομεσογειακών περιοχών της Ελλάδας.

Κατά μήκος της διάνοιξης του δρόμου στη δασική έκταση 
βρίσκουμε κυρίως χαμηλή βλάστηση που επικρατούν πουρνάρια 
(Qvercus co cgfera-faga ceae).

Από την καταγραφή της χλωρίδας στην ευρύτερη περιοχή 
προκύπτει ότι αυτή βρίσκεται σε μία μεταβατική υπομεσογειακή ζώνη 
στην οποία συνυπάρχουν χαρακτηριστικά είδη της ευμεσογειακής 
παράκτιας ζώνης βλάστησης όπως για παράδειγμα η Αριά (Quercus ilex) 
χαρακτηριστικό είδος της Δυτικής Ελλάδας, ο Σχοίνος (Pistacia 
lentiscus), η Μυρτιά (Myrtus communis), η Αφάνα (Callicotome vilosa), 
είδη της υπομεσογειακής ζώνης (Quercus frainetto; Pirus spinosa) και της 
ορεινής μεσογειακής ζώνης (Abies cephalonica, Pinus nigra).
Xαρακτηριστικά είδη χλωρίδας είναι:
Abies cephalonica - Pinaceae (Κεφαλλονίτικη ελάτη)
Asparagus acutifolius - Liliaceae (Άγριο σπαράγγι)
Bellis annua - Asteraceae (Ασπρολούλουδο)
Calicotome vilosa - Fabaceae (Ασπάλαθος)
Centaurea triumfetti - Asteraceae
Cistus incanus - Cistaceae (Λαδανιά)
Clematis sp.-Ranunculaceae (Αγράμπελη)
Cyclamen rapandum - Primulaceae (Κυκλάμινο)



ΑΔΑ: ΨΨ95Ω6Χ-ΒΨ8

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c412dd70128e28a8f54799 στις 06/07/22 07:17
9

Dianthus ciliatus - Caryophyllaceae (Γαριφαλιά)
Euphorbia acanthothamnos - Eurphorbiaceae (Κουκουλοφάνα)
Genista acanthoclada - Fabaceae (Αφάνα)
Geranium tuberosum - Geraniaceae (Μολόχορτο)
Hedera helix - Araliaceae (Κισσός)
Helianthemum nummularium - Asteraceae
Juniperus oxycedrus - Cupressaceae (Κέδρο)
Lamium garganium - Lamiaceae
Muscari comosum - Liliaceae (Βορβός, Ψωμί του κούκου)
Muscari neglectum - Liliaceae
Myrtus communis - Myrtaceae (Μυρτιά)
Ornithogallum nutans - Liliaceae
Phillyrea latifolia - Oleaceae (Φυλλίκι)
Phlomis fruticosa - Labiatae (Ασφάκα)
Pinus halepensis - Pinaceae (Χαλέπειος πεύκη)
Pinus nigra - Pinaceae (Μαύρη πεύκη)
Pistacia lentiscus - Anacardiaceae (Σχοίνος)
Platanus orientalis - Platanaceae (Πλάτανος)
Primula vulgaris - Primulaceae
Pyrus amygdaliformis - Rosaceae (Γκορτσιά)
Quercus coccifera - Fagaceae (Πουρνάρι)
Quercus frainetto - Fagaceae (Βελανιδιά)
Quercus ilex - Fagaceae (Αριά)
Rosa canina - Rosaceae (Αγριοτριανταφυλλιά)
Rumex bucephalophorus - Polygonaceae (Ξυνολάπαθο)
Salix alba - Salicaceae (Ιτιά)
Saxifraga chrysosplentifolia-Saxifragaceae
Scilla bifolia - Liliaceae
Spartium junceum - Fabaceae (Σπάρτο)
Tordylium apulum - Apiaceae

Από τα είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κανένα δεν 
απειλείται άμεσα στην Ελλάδα, ούτε και προστατεύεται (σύμφωνα με το 
Π.Δ. 67, "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Αγρίας Πανίδας 
και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης 
επ'αυτών", ΦΕΚ 23Α/30.1.1981). Επίσης κανένα από τα παραπάνω είδη 
δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ, IV και V της Κοινοτικής 
Οδηγίας 92/43, 21.5.1992 "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας".
1.11.2 Πανίδα

Στην περιοχή του έργου αλλά και την ευρύτερη περιοχή έχουν 
καταγραφεί (προσωπικά και με βάση βιογραφικές πηγές) τα ακόλουθα 
είδη της πανίδας (πολύ κοινά είδη δεν αναφέρονται, π.χ.: σπουργίτι, 
διάφορα είδη ποντικών κ.λπ.).
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Οι ενδείξεις σε αγκύλες μετά το όνομα ενός είδους αναφέρεται 
στην κατάσταση του είδους στην Ελλάδα όπως καταγράφεται στον 
Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Σπονδυλωτών στην Ελλάδα [8] 
(κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης - IUCN, 1992). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Ε = Κινδυνεύοντα 
(Endangered), V = Τρωτά (Vulerable), R = Σπάνια (Rare), Ι = 
Απροσδιόριστα (Indeterminate). O = Εκτός κινδύνου (Out of danger), K 
= Ανεπαρκώς γνωστά (Insufficient known). Όπου δεν υπάρχει δείκτης, το 
συγκεκριμένο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο. 
Τέλος η ένδειξη Ενδ. αναφέρεται σε ενδημικά είδη στην Ελλάδα.
Θηλαστικά
Αpodemus sylvaticus (Δασοποντικός) Martes foina (Κουνάβι)
Canis aureus (Τσακάλι) [V] Meles meles (Ασβός) [V]
Erinaceus concolor (Σκατζόχοιρος) Mus muscules (Σταχτοποντικός)
Felis sylvestris (Αγριόγατος) [V] Mustela nivalis (Νυφίτσα)
Glis glis (Δασομυξός) [V] Spalax leucodon
(Μικροτυφλοποντικός) [V]
Lepus europaeus (Λαγός) Talpa caeca (Aσπάλακας) [Κ]
Vulpes vulpes (Αλεπού)
Ορνιθοπανίδα
Accipiter gentilis (Διπλοσαϊνο) Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Accipiter nisus (Τσιχλογέρακο) Otus scops (Γκιώνης)
Aquila chrysaetos (Χρυσαετός) Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Athene noctua (Κουκουβάγια) Parus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Buteo buteo (Γερακίνα) Paser domesticus (Σπουργίτι)
Cettia cetti (Ψευταηδόνι) Picus viridis (Δρυοκολάπτης)
Cinclus cinclus (Νεροκότσυφας) Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Corvus corone (Κουρούνες) Strix aluco (Χουχουριστής)
Dendrocops major
(Παρδαλοτσικλιτάρα)
Sylvia melanocephala
(Μαυροτσιβοράκος)
Erithacus rubecula (Κοκκινολαίμης) Troglodytes troglodytes
(Τρυποφράχτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκινέζο) Turdus merula (Κοτσύφι)
Gyps fulvus (Όρνιο) [V] Turdus viskivorus (Τσαρτσάρα)
Loxia curvirosta (Σταυρομύτης)
Αμφίβια και ερπετά
Βufo bufo (κοινός φρύνος) Lacerta trilineata (Κίτρινη Σαύρα)
Bufo viridis (Ζάμπα) Malpolon monspessulanus (Σαπίτης)
Coluber najadum (Σαϊτα) Podarcis taurica (Βαλκανόσαυρα)
Coluber gemonensis (Δεντρογαλιά) Salamandra salamandra 
(Σαλαμάνδρα)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο) Rana graeca (Bάτραχος) σε ορμητικά



ΑΔΑ: ΨΨ95Ω6Χ-ΒΨ8

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c412dd70128e28a8f54799 στις 06/07/22 07:17
11

νερά.
Hyla arborea (Δεντροβάτραχος) Testudo hermanni (Χελώνα)
Lacerta graeca (Σαύρα) Ενδ. Ελ. Vipera ammodytes (Αστρίτης
Iχθείς
Έχουν καταγραφεί φυσικοί πληθυσμοί στην περιοχή του έργου.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΕΚΘΕ στο ΠΕΝΕΔ 94 
για τα ενδημικά ψάρια για τον ποταμό Μεγανίτη και τρία χλμ. πάνω από 
τον οικισμό Χατζή αλιεύθηκαν ιχθείς με χαρακτηριστικά που 
ανταποκρίνονται στα BARBUS PELOPONNESIUS.
1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα Βόρειας 
Πελοποννήσου ΥΔ2 και συγκεκριμένα στις λεκάνες ρεμάτων παραλίας 
Β. Πελοποννήσου (GR 27). Ειδικότερα, ο ποταμός Φοίνικας είναι 
καταγεγραμμένος στο Σχέδιο Διαχείρισης ως ξεχωριστό ποτάμιο υδατικό 
σύστημα.

Στο παρακάτω σχήμα, απεικονίζεται η θέση του εν λόγω ποτάμιου 
υδατικού συστήματος, και τα κύρια χαρακτηριστικά του.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ: GR0227R000500005N
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 02
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ: 27
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.
ΜΗΚΟΣ ΥΣ (μ) 15000
ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (χλμ2) 76,8
ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΝΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (χλμ2) 19,1
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (μ)
Μέγιστο 1926
Ελάχιστο 0
Μέσο 599,2
ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΛΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ 29,3 %
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ (εκ. μ3) 28,2
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ (εκ. μ3)
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΣ (εκ. μ3) 22,6
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡ. ΑΠΟΡΡΟΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΣ (εκ. μ3) 3,2
ΤΥΣ/ΙΤΥΣ -
ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΧΗ Ιονίου
ΤΥΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ IsL1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μικρή (<100 εκ. μ3)
Κατηγορία Απορροής Μικρό (≤700 μ)
Κατηγορία Υψόμετρο Έντονη (>1,2‰)
Κατηγορία Κλίσης Πυθμένα
ΔΗΜΟΙ Αιγιαλείας
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αστική:2,6%
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Βοσκότοποι:10,0%
Δασική:31,3%
Καλλιεργήσιμη:36,8%
Λοιπές:19,4%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ: GR0227R000500006N
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 02
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ: 27
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.
ΜΗΚΟΣ ΥΣ (μ) 7832,4
ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (χλμ2) 19,1
ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΝΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (χλμ2)
0
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ (μ)
Μέγιστο 1896,9
Ελάχιστο 617,3
Μέσο 1299
ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΛΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΣ 38,8 %
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ (εκ. μ3) 5,6
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ (εκ. μ3) 0,8
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΣ (εκ. μ3) 5,6
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡ. ΑΠΟΡΡΟΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΣ (εκ. μ3) 0,8
ΤΥΣ/ΙΤΥΣ -
ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΧΗ Ιονίου
ΤΥΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ IsH1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μικρή (<100 εκ. μ3)
Κατηγορία Απορροής
Κατηγορία Υψόμετρο
Κατηγορία Κλίσης Πυθμένα
Μεγάλο (>700 μ) Έντονη (>1,2‰)
ΔΗΜΟΙ Αιγιαλείας
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αστική:0,0%
Βοσκότοποι: 21,8%
Δασική: 9,6%
Καλλιεργήσιμη: 1,6%
Λοιπές: 67,0%

Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, η περιοχή του έργου εντάσσεται 
στο υπόγειο υδατικό σύστημα Παναχαϊκού, με κωδικό GR 0200130.
ΚΩΔΙΚΟΣ: GR0200130
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Σύστημα Παναχαϊκού
ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, φλύσχης Πίνδου
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ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Ασβεστόλιθοι μέτριας περατότητας, 
φλύσχης
ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ Καρστικός,
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γλαύκος, Φοίνικας, Σελινούς ποταμός και Μεγανείτας ρέμα
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2) 455,6
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ(106 μ3) 125
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ (106 μ3) 10
ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΟΛΥΝΣΗ Όχι
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Όχι
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Φυσική βλάστηση-Δάση. Καλλιέργειες
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Όχι

Επειδή το έργο σχετίζεται με έργα υδροληψίας και προκαλεί 
επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε μεγάλο βαθμό, θα 
πρέπει να είναι συμβατό με τις προβλέψεις του Διαχειριστικού σχεδίου 
καθώς και με τα προτεινόμενα βασικά και συμπληρωματικά μέτρα 
προστασίας. Σύμφωνα με το θεσπισμένο «Πρόγραμμα Μέτρων» του 
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου, όπως 
αυτό αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθμ. Οικ. 894/2017 Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017), περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα για περιπτώσεις όπως της παρούσας μελέτης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω , απαιτείται να συμπεριληφθεί ως 
απόλυτο εφαρμοστέο σε έργα της κατηγορίας του προτεινόμενου έργου 
ύδρευσης, το μέτρο του «Προγράμματος Μέτρων» του Σχεδίου 
Διαχείρισης με
• κωδικό Μ02Β0502 και ονομασία «Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή 
μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων».

Το παρόν μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής στην οποία οι χρήστες να συμπληρώνουν απευθείας την 
καταγεγραμμένη απόληψη ύδατος.

Επομένως απαιτείται να εγκατασταθεί κατάλληλος αυτογραφικός 
ηλεκτρονικός μετρητικός εξοπλισμός για την συστηματική μέτρηση 
(ημερήσια βάση) της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού και των τυχόν 
διαρροών. Συγκεκριμένα απαιτείται να γίνεται μέτρηση:
α. της παροχής του ποταμού ανάντη της υδροληψίας μετά από 
κατάλληλη διαμόρφωση της κοίτης και έλεγχο της μεταφοράς φερτών,
β. της απολήψιμης ποσότητας επιφανειακών υδάτων από το Σαρμενίτικο 
ρέμα (ποσότητα ύδατος εκτρεπόμενη στο έργο),
γ. της οικολογικής παροχής ώστε σε περίπτωση απόκλισης να γίνεται η 
αναγκαία προσαρμογή,
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δ. στην είσοδο του σταθμού (μέτρησης παροχής μέσω της παραγωγής) 
ώστε να διαπιστώνονται σε σχέση με την Β μέτρηση διαφορές που θα 
οφείλονται σε διαρροές του αγωγού.

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου ΥΔ2 έχει 
υλοποιηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε εφαρμογή 
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η περιοχή του έργου δεν ανήκει στη ζώνη 
δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα στοιχεία της λεκάνης 
σύμφωνα με το ΖΔΥΚΠ.
2.2 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.)

Το προς οριοθέτηση έργο δεν βρίσκεται σε καμία ζώνη ΔΥΚΠ.
Οριογραμμές – ζώνη υδατορεύματος

Η “οριοθέτηση υδατορεύματος” συνίσταται σύμφωνα με τον Ν. 
4258 (ΦΕΚ94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» και την 140055/ΦΕΚ428/Β/15-02-2017 ΚΥΑ «Τεχνικές
προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014-
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης, στον 
καθορισμό και την επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών (“οριογραμμές 
υδατορεύματος”) που χαράσσονται εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής 
αυτού και περιβάλλουν:
• τις γραμμές πλημμύρας (για την περίοδο επαναφοράς σχεδιασμού (50 
έτη)
• τις όχθες του υδατορεύματος, όπου αυτές είναι διακριτές
• οποιοδήποτε εδαφικό, φυσικό ή τεχνητό στοιχείο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του
υδατορεύματος και είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του.
Η εδαφική ζώνη που περικλείεται μεταξύ των οριογραμμών του 
υδατορεύματος καλείται “ζώνη υδατορεύματος.
2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΧΆΡΑΞΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΏΝ – ΠΡΌΤΑΣΗ 
ΟΡΙΟΘΈΤΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παρούσα πρόταση 
καθορισμού των οριογραμμών του υδατορεύματος, στηρίζεται στα 
στοιχεία που προέκυψαν από τους υδραυλικούς υπολογισμούς. Η χάραξη 
των προτεινομένων οριογραμμών αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα 
που συνδυάζει και λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς παράγοντες και 
κριτήρια, με κυριότερα:
• τη θέση της ιστορικής και της παρούσας κοίτης των υδατορευμάτων 
καθώς και την τάση μετακίνησης της κοίτης, όπως αυτή καταγράφεται 
διαχρονικά,
• τη θέση των ορίων κατάκλυσης (γραμμές πλημμύρας) που έχουν 
προκύψει με έλεγχο της παροχής της πλημμύρας σχεδιασμού με περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη,
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• την υφιστάμενη χωροταξική διαμόρφωση και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς εκατέρωθεν της κοίτης των υδατορευμάτων
Όσον αφορά στη διαδικασία και τα κριτήρια χάραξης των προτεινομένων 
οριογραμμών στο εξεταζόμενο υδατόρευμα σημειώνονται τα ακόλουθα:
• σε ολόκληρο το μήκος του υπό εξέταση υδατορεύματος, υπάρχουν 
σαφώς διαμορφωμένες όχθες
• ο έλεγχος της επάρκειας των υφιστάμενων διατομών του 
υδατορεύματος κατά τη διέλευση της παροχής της πλημμύρας 
σχεδιασμού έγινε για περίοδο επαναφοράς 50 έτη με χρήση του 
λογισμικού πακέτου HEC-RAS
• με βάση τα αποτελέσματα του HEC-RAS, καθώς και τη στάθμη του 
νερού ανά διατομή ελέγχου, χαράχθηκαν οι γραμμές πλημμύρας, που 
αφορούν σε οριζοντιογραφική απεικόνιση της ελεύθερης επιφάνειας του 
νερού της πλημμύρας σχεδιασμού, εκατέρωθεν του άξονα του 
υδατορεύματος και εντός του εύρους των διατομών ελέγχου
• μετά τον έλεγχο των διατομών, και των γραμμών πλημμύρας, 
σημειώνεται ότι δεν προκύπτει ανάγκη διευθέτησης του υδατορέματος, 
καθώς οι υπό εξέταση υφιστάμενες διατομές δύνανται να διοδεύσουν 
πλήρως την παροχή σχεδιασμού
• εφόσον δεν προέκυψε ανάγκη διευθέτησης, έγινε η τελική χάραξη των 
οριογραμμών του υδατορεύματος με βάση την υφιστάμενη διαμόρφωση 
του υδατορεύματος και την υπάρχουσα επαρκή διατομή.
Η χάραξη των οριογραμμών του υδατορεύματος, όπως αυτές 
απεικονίζονται και στα γραμμικά σχέδια της οριζοντιογραφίας της 
περιοχής μελέτης, ακολουθούν την τεθλασμένη γραμμή της κάθε όχθης, 
ικανοποιώντας τα κάτωθι κριτήρια:
• την ενσωμάτωση οποιουδήποτε εδαφικού, φυσικού ή τεχνητού 
στοιχείου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορεύματος και είναι 
απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του ή συντελεί στην ανάδειξή του 
ως φυσικού σχηματισμού
• την εξασφάλιση του ελάχιστου αποδεκτού εύρους κατάληψης, στα 
πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής. 
Επιπλέον, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων που τυχόν απορρέουν 
από το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Σε κάθε περίπτωση οι χάραξη των οριογραμμών έγινε προς την 
κατεύθυνση, να προκύπτουν κατά το δυνατό ευθείες γραμμές, ο κατά το 
δυνατό μικρότερος απαιτούμενος αριθμός κορυφών οριογραμμών και 
ίσος αριθμός κορυφών σε κάθε πλευρά ροής.

Με βάση τα αποτελέσματα της εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης 
που έγινε για την πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 50ΕΤΩΝ
• 158,8 m3/s για το Φοίνικα ποταμό κατάντη της συμβολής
• 72,1 m3/s για το ρέμα Σαρμενίτικο ανάντη της συμβολής
• 238.9 m3/s για το ρέμα Τσετσεβίτικο ανάντη της συμβολής.
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Συντάχθηκαν οι οριογραμμές του ποταμού στην εξεταζόμενη θέση δεν 
απαιτούνται πρόσθετα έργα, δηλαδή : α) διαμόρφωση κοίτης με 
επιχώσεις, β) προστασία πρανών με επιχώματα ή συρματοκιβώτια, γ) 
τεχνικά έργα με αναβαθμούς.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή για το 
υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Φοίνικα οι συντεταγμένες των κορυφών 
των οριογραμμών της αντίστοιχης ζώνης (προστασίας) υδατορεύματος, 
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. '87).
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΑ-Φ1 318346.99 4233927.87 ΟΔ-Φ1 318415.5 4233882.0
ΟΑ-Φ2 318361.46 4233944.51 ΟΔ-Φ2 318425.4 4233894.9
ΟΑ-Φ3 318374.00 4233959.00 ΟΔ-Φ3 318436.9 4233913.3
ΟΑ-Φ4 318379.37 4233965.21 ΟΔ-Φ4 318453.4 4233934.5
ΟΑ-Φ5 318385.65 4233971.01 ΟΔ-Φ5 318464.9 4233953.1
ΟΑ-Φ6 318392.27 4233977.13 ΟΔ-Φ6 318470.9 4233987.5
ΟΑ-Φ7 318395.34 4233982.07 ΟΔ-Φ7 318468.3 4234006.0
ΟΑ-Φ8 318397.23 4233986.66 ΟΔ-Φ8 318472.5 4234027.5
ΟΑ-Φ9 318398.21 4233989.04 ΟΔ-Φ9 318477.7 4234047.7
ΟΑ-Φ10 318399.14 4233998.79 ΟΔ-Φ10 318480.5 4234067.2
ΟΑ-Φ11 318399.20 4233999.43
ΟΑ-Φ12 318403.58 4234010.78
ΟΑ-Φ13 318403.82 4234017.29
ΟΑ-Φ14 318404.07 4234023.72
ΟΑ-Φ15 318406.09 4234036.03
ΟΑ-Φ16 318406.28 4234038.17
ΟΑ-Φ17 318408.13 4234057.61
ΟΑ-Φ18 318409.36 4234064.79
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΟΑ-Φ19 318414.16 4234066.41
ΟΑ-Φ20 318413.90 4234074.48
ΟΑ-Φ21 318413.28 4234077.26
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
α/α X Y α/α X Y
ΠΑ-Τ1 318402.96 4233844.77 ΠΔ-Τ1 318418.20 4233856.26
ΠΑ-Τ2 318389.62 4233854.75 ΠΔ-Τ2 318407.38 4233868.14
ΠΑ-Τ3 318378.64 4233861.59 ΠΔ-Τ3 318399.06 4233874.05
ΠΑ-Τ4 318379.28 4233874.57 ΠΔ-Τ4 318392.19 4233882.45
ΠΚ4 318372.40 4233880.674 ΠΚ5 318389.52 4233892.49
ΠΚ3 318366.95 4233885.444 ΠΔ-Φ1 318390.04 4233898.83
ΠΚ2 318357.06 4233884.194 ΠΔ-Φ2 318400.18 4233914.49
ΠΚ1 318348.88 4233878.062 ΠΔ-Φ3 318406.48 4233935.41
ΠΔ-Σ4 318346.37 4233874.32 ΠΔ-Φ4 318420.17 4233952.47
ΠΔ-Σ3 318334.02 4233863.81 ΠΔ-Φ5 318429.95 4233970.43
ΠΔ-Σ2 318343.45 4233851.55 ΠΔ-Φ6 318442.03 4233992.03
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ΠΔ-Σ1 318339.91 4233838.99 ΠΔ-Φ7 318447.69 4234010.23
ΠΔ-Φ8 318448.69 4234031.34
ΠΑ-Σ1 318318.79 4233839.89 ΠΔ-Φ9 318446.27 4234052.18
ΠΑ-Σ2 318319.64 4233852.56 ΠΔ-Φ10 318446.73 4234072.26
ΠΑ-Σ3 318324.88 4233874.87 ΠΔ-Φ11 318444.46 4234093.94
ΠΑ-Σ4 318336.03 4233886.84 ΠΔ-Φ12 318441.55 4234113.80
ΠΑ-Φ1 318365.64 4233915.28 ΠΔ-Φ13 318437.43 4234123.78
ΠΑ-Φ2 318376.19 4233933.09 ΠΔ-Φ14 318427.07 4234141.81
ΠΑ-Φ3 318388.04 4233948.80 ΠΔ-Φ15 318423.53 4234151.06
ΠΑ-Φ4 318397.78 4233964.50 ΠΔ-Φ16 318418.87 4234160.28
ΠΑ-Φ5 318409.23 4233980.71 ΠΔ-Φ17 318419.12 4234172.48
ΠΑ-Φ6 318421.54 4233995.26 ΠΔ-Φ18 318421.15 4234186.41
ΠΑ-Φ7 318427.94 4234013.41
ΠΑ-Φ8 318425.54 4234035.07
ΠΑ-Φ9 318426.32 4234055.02
ΠΑ-Φ10 318425.79 4234075.39
ΠΑ-Φ11 318423.00 4234088.52
ΠΑ-Φ12 318420.40 4234103.74
ΠΑ-Φ13 318420.82 4234112.82
ΠΑ-Φ14 318413.85 4234130.84
ΠΑ-Φ15 318407.08 4234147.97
ΠΑ-Φ16 318400.85 4234166.70
ΠΑ-Φ17 318398.43 4234177.77
ΠΑ-Φ18 318409.09 4234189.49
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Τεχνική Εκθεση 
Οριοθέτησης, Συνοπτική τεχνική έκθεση, πρόταση Οριοθέτησης και 
σχέδια Οριζοντιογραφίας Οριοθέτησης, Μηκοτομών και Διατομών
Έχοντας υπόψη:
▪ Το με αρ.πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/129979/2396/04-05-2022 έγγραφο της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών / Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Αχαΐας)
▪ Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μελετών οριοθέτησης (Ν. 4258/2014, 
Κ.Υ.Α. οικ.140055/2017, Κτιριοδομικός Κανονισμός, οι με αριθμό 
3569/1996, 449/1999, 201/2000, 346/2002 Αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας)
▪ Την από 9/5/2022 ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας επί της οδού 
Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων 
της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού, των σχεδίων της μελέτης χωρίς να έχει 
υποβληθεί κάποια ένσταση.

Εισηγούμαστε:
Η Υπηρεσία μας, γνωμοδοτεί θετικά για τον καθορισμό των 

Οριογραμμών και προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Α2.3 του 
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Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α /14-04-2014), την λήψη απόφασης για την 
σύμφωνη γνώμη για την Οριστική Τμηματική Μελέτη Οριοθέτησης 
του Ποταμού Φοίνικα στη Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της 
Π.Ε. Αχαΐας».

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

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

Αιγιαλείας, κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού Μηχανικού MSc,
β)την υπ’ αριθ.59/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.16114/13.05.2022 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας,

δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.129779/2396/04.05.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

ε)την Τεχνική Έκθεση της οριστικής υδραυλικής μελέτης 
τμηματικής οριοθέτησης τμήματος ποταμού «Φοίνικα» στη Δημοτική 
Κοινότητα Σαλμενίκου Δήμου Αιγιαλείας και στη θέση παρά το ΜΥΗΣ 
Σαλμενίκου,

στ)το τοπογραφικό διάγραμμα,
ζ)τις διατάξεις της παρ.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 

(Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρύθμισης 
θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» και

η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
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Την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την οριοθέτηση τμήματος του 
ποταμού «Φοίνικα» στη Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου της Δ.Ε. 
Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας και στη θέση παρά το ΜΥΗΣ Σαλμενίκου, 
σύμφωνα με την οριστική τμηματική Μελέτη οριοθέτησης, η οποία έχει 
ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και έχει εκπονηθεί από τον κ. Γεώργιο 
Κων. Θεοδωρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου 
στις κατηγορίες 10/Α και 13/Α, με αριθμό Μητρώου 26951 για την 
εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», πρώην «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
   Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
2)Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
   Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου,
   Τ.Κ.262 22 – Πάτρα
   (διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
4)Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου
5)Γεώργιο Κ. Θεοδωρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό
   Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Άγιος Βασίλειος Πατρών, Τ.Κ.26504
   (διά του αρμοδίου Τμήματος)
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

διά ζώσης 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 

 

 

Απόφαση 118 

 

ΘΕΜΑ: 

«Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Β’ κατανομή) έτους 2022 στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου 

Αιγιαλείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων». 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυρο-

πούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Διαμάντω 

Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντι-

δήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, 

Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 

10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 

12)Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 

15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυ-

ριακόπουλο, 18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 

20)Παναγιώτη Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη 
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Μαρινόπουλο, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 

25)Γεώργιο Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 

πρώτη (1η) Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτι-

κή συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, 

με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπου-

λου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου 

Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-

κή 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 πλαισί-

ου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυ-

ση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λει-

τουργίας 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» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 

σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την υπ’ αριθ. 

375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς και 

την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) όμοια, 

«Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 

αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομι-

κών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 

Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δή-

μου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που είναι 

γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, 

αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

 Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-

παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 

τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έ-

ναρξη της συνεδρίασης. 

 Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 

Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσε-

ρεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος Καλαμί-

δας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης Μάρκου, 

6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή κωλυό-

μενοι. 
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 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 

«Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Β’ κατανομή) έτους 2022 στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αι-

γιαλείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων» και 

δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας και Πρόεδρο της Δημοτικής Ε-

πιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος 

διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως: 

 «Με την υπ’ αριθ.09/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς στις 03/06/2022 

έκανε την Β΄ κατανομή της τακτικής επιχορήγησης 2022 στις δύο Σχολι-

κές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

128.736,60 € και το οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ:29765/10-05-2022 

Υπουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων της Δ/νσης Οικονο-

μικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και την 

από 13/05/2022 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω απόφαση της ΔΕΠ πα-

ρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 128.736,60 € και 

την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής: 

 1) Να κατανεμηθεί το ποσό των 75.081,93 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-

γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονά-

δων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο 

ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων 

που ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 € και αφορά το τρίμηνο Απρίλιος, 

Μάϊος, Ιούνιος του οικονομικού έτους 2022. 

 2) Να κατανεμηθεί το ποσό των 53.654.67 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-

γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονά-

δων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.  

 Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 

για τις Σχολικές Καθαρίστριες των 2 Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 3324/7-8-2020 «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δή-

μους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» θα 

μετατραπούν από 1 Σεπτεμβρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών καθα-

ριστριών σε Ορισμένου Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για το 

γάλα θα γίνεται από τον Δήμο Αιγιαλείας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως 

αποφασίσει σχετικά». 

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

ποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
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 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)την εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 

 β)την υπ’ αριθ.9/2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ρ2Ω6Χ-ΤΚΧ) απόφαση της 

Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας, 

 γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.29765/10.05.2022 (ΑΔΑ: 92ΨΚ46ΜΤΛ6-

Ε1Ω) Υπουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων της Διεύθυν-

σης Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, 

 δ)την από 13.05.2022 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων, 

 ε)την ανάγκη της Β’ κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 

2022 στις δύο Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να κα-

λυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και 

 στ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 

72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο-

κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και α-

ναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-

γίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 

την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-

τερικών και άλλες διατάξεις», 

ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 

Παναγιωτακόπουλος, 

Ομόφωνα Αποφασίζει 

 Την κατανομή της Β’ τακτικής επιχορήγησης οικονομικού έτους 

2022 συνολικού ποσού 128.736,60 € στα δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-

ου Δικαίου του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων, ως κατωτέρω: 

 1)Κατανομή ποσού 75.081,93 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας». 

 Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των 

σχολικών τροχονόμων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 € και 

αφορά το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου του οικονομικού έτους 

2022. 

 2)Κατανομή ποσού 53.654,67 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας». 
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 Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 

για τις Σχολικές Καθαρίστριες των δύο Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ.50175/07.08.2020 Κ.Υ.Α. «Φ.Ε.Κ.3324/τ.Β/07.08.2020) 

«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ι-

διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». Θα μετατραπούν από 1η Σεπτεμ-

βρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών καθαριστριών σε Ορισμένου 

Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για το γάλα θα γίνεται από τον 

Δήμο Αιγιαλείας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2022. 

 Η Γραμματέας      Η Πρόεδρος 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 

2)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας 

   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο 

3)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας 

   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο 

4)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας 

   Αράτου 67  - Αίγιο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 119

ΘΕΜΑ:
«Γνωμοδότηση για συνέχιση λειτουργίας του παραρτήματος του 11ου 
Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας, 

καθώς και του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Καμαρών στην 
Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, για το σχολικό έτος 2022-

2023».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 



ΑΔΑ: ΨΘΥ9Ω6Χ-99Ι

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c6a4a970128e28a8324369 στις 07/07/22 14:34
3

Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Γνωμοδότηση για συνέχιση λειτουργίας του παραρτήματος 
του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου 
Αιγιαλείας, καθώς και του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου 
Καμαρών στην Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, για το σχολικό 
έτος 2022-2023» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο και Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, 
ο οποίος διαβάζει εισηγήσεις του, που έχουν ως έξης:

«Με την υπ’ αριθ.10/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της στις 03/06/2022 αποφάσισε να 
εγκρίνει την συνέχιση λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείου 
Σελινούντα που ανήκει στο 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου και Νηπιαγωγείου 
Ζήριας  που ανήκει στο παράρτημα Καμαρών για το σχολικό έτος 2022-
2023».

Συγκεκριμένα  πήρε θετική ομόφωνη απόφαση για:
Α) Το υπ’ αριθ.6988/11-05-2022 έγγραφο  της Δ/νσης Α/θμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας με το οποίο ζητείται να αποσταλεί έγγραφη 
γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων (σε θετική περίπτωση) από 
βεβαίωση ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα του για συνέχιση 
λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείου Σελινούντα που ανήκει στο 
11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου για το έτος 2022-2023 από την αρμόδια Σχολική 
Επιτροπή και βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από την 
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα βάσει των αιτήσεων 
εγγραφών νηπίων-προνηπίων στην Τοπική Κοινότητα Σελινούντα έχουν 
εγγραφεί ήδη 4 νήπια-προνήπια. 2 αναμένονται (σύνολο 6), αριθμός ο 
οποίος θα αυξηθεί λόγω των μαθητών ΡΟΜΑ, οι οποίοι εγγράφονται και 
τον μήνα Σεπτέμβριο και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Ο αριθμός 
των μαθητών μπορεί να δικαιολογήσει την επαναλειτουργία του 
παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Τοπική Κοινότητα 
Σελινούντα για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, στο χώρο του υπάρχοντος κτηρίου του Νηπιαγωγείου. Το 11ο 
Νηπιαγωγείο Αιγίου με το υπ’ αριθ.100/11-5-2022 έγγραφό του εκφράζει 
την σύμφωνη γνώμη του και την ανάγκη του για συνέχιση λειτουργίας 
του παραρτήματος.

Β) Το υπ’ αριθ.6923/11-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπ/σης Αχαΐας με το οποίο ζητείται να αποσταλεί έγγραφη 
γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων (σε θετική περίπτωση) από 
βεβαίωση ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα του για συνέχιση 
λειτουργίας παραρτημάτων του Νηπιαγωγείου Ζήριας που ανήκει στο 
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παράρτημα Καμαρών για το σχολικό έτος 2022-2023. Πιο συγκεκριμένα 
βάσει των αιτήσεων εγγραφών νηπίων-προνηπίων στην Τοπική 
Κοινότητα Ζήριας έχουν δηλωθεί 7 μαθητές. Η στέγαση είναι 
εξασφαλισμένη, καθώς υπάρχει το οίκημα του πρώην Νηπιαγωγείου 
Ζήριας, στο οποίο λειτουργούσε το παράρτημα και το σχολικό έτος 
2021-2022. Το Νηπιαγωγείο Καμαρών με το αριθ.πρωτ.79/29-3-2022 
εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του και την ανάγκη του για συνέχιση 
λειτουργίας του παραρτήματος.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.74054/Δ1/15-6-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του 
Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021-
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολoήμερου προγράμματος» και βάση του 
άρθρου 73 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006 Α), σύμφωνα με το οποίο  
«Στο τέλος της παρ.6, του άρθρου 3, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/1958 Α) 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί  με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα 
του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου».

Έχοντας υπόψη:
α) το υπ’ αρ.100/11-5-2022  έγγραφο του 11ου Νηπιαγωγείου 

Αιγίου,
β) το υπ’ αρ.79/29-03-2022 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Καμαρών,
γ) τον ικανό  αριθμό των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν από  την 

λειτουργία των παραρτημάτων παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση της συνέχισης λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-
2023

Α) του παραρτήματος Νηπιαγωγείου Σελινούντα που ανήκει στο 
11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 
2020-2021 με την υπ’ αριθ.95/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας &

Β) του παραρτήματος Νηπιαγωγείου Ζήριας  που ανήκει στο 
παράρτημα Καμαρών το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2020-
2021 με την υπ’ αριθ.95/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας.

Οι λειτουργικές δαπάνες των ανωτέρω Νηπιαγωγείων επιβαρύνουν 
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και καλύπτονται από την επιχορήγηση 
που λαμβάνει από τους Κ.Α.Π.».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
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α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας και Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.10/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΟΩ6Χ-ΘΟΗ) απόφαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, περί έγκρισης συνέχισης της 
λειτουργίας των παραρτημάτων του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην 
Κοινότητα Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας και του Νηπιαγωγείου 
Καμαρών στην Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας,

γ)τα υπ’ αριθ.πρωτ.6923 & 6988/11.05.2022 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, περί θετικής 
γνωμοδότησης συνέχισης της λειτουργίας των ανωτέρω παραρτημάτων,

δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.100/11.05.2022 έγγραφο του 11ου 
Νηπιαγωγείου Αιγίου,

ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.79/29.03.2022 έγγραφο του Νηπιαγωγείου 
Καμαρών,

στ)τις υπ’ αριθ.134/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΗΖΩ6Χ-ΘΓΠ), 158/2020 
(ΑΔΑ: Ψ1ΒΜΩ6Χ-8ΡΦ) αποφάσεις του, περί θετικής γνωμοδότησης 
λειτουργίας των εν λόγω παραρτημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, 
καθώς και την υπ’ αριθ.95/2021 (ΑΔΑ: 61ΒΑΩ6Χ-4Α2) όμοια, περί 
θετικής γνωμοδότησης λειτουργίας των εν λόγω παραρτημάτων για το 
σχολικό έτος 2021-2022,

ζ)την υπ’ αριθ.πρωτ.Φ.6/45054/Δ1/18.04.2022 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενέργειες 
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για 
το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-
2022»,

η)τις υπ’ αριθ.πρωτ.34 & 35/13.05.2022 βεβαιώσεις ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας,

θ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.7629/07.07.2022 & 26095/07.07.2022 
βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

ι)το γεγονός ότι αφενός μεν η στέγαση είναι εξασφαλισμένη για τα 
παραρτήματα και αφετέρου δε, υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που 
μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση της λειτουργίας των 
παραρτημάτων,

ια)την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των παραρτημάτων,
ιβ)την παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 

30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

ιγ)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) 
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 
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(Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

ιδ)το άρθρο 73 του Ν.3518/2006 (Φ.Ε.Κ.272/τ.Α/21.12.2006) 
«Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας» και

ιε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος,

Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας:
α)του Παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινό-

τητα Σελινούντα της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και
β)του Παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Καμαρών στην Κοινότη-

τα Ζήριας της Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2021-
2022, τα οποία λειτουργούν από το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.353/2019 (ΑΔΑ: 94ΤΗΩ6Χ-ΤΞΥ) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Οι λειτουργικές δαπάνες των ανωτέρω Νηπιαγωγείων επιβαρύνουν 
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Αιγιαλείας» και καλύπτονται από την επιχορήγηση που 
λαμβάνει από τους Κ.Α.Π., η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό έ-
τους 2022 στον Κ.Α.Ε.00-6711.001 και θα γίνει έγκριση διάθεσης πίστω-
σης στο σύνολο του προϋπολογιζόμενου ποσού στον αντίστοιχο Κ.Α. του 
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
   Ερμού 70, Τ.Κ.26221 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
4)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67 - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 120

ΘΕΜΑ:
«Στο αίτημα του Σωματείου με την επωνυμία: «Φίλοι του

Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών», για παραχώρηση χρήσης της 
στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών, για την

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση του Συλλόγου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06.2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
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Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Στο αίτημα του Σωματείου με την επωνυμία: «Φίλοι του 
Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών», για παραχώρηση χρήσης της 
στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών, για την 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση του Συλλόγου» 
και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας και Πρόεδρο της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος 
διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.11/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της στις 03/06/2022 αποφάσισε να 
απορρίψει το ανωτέρω αίτημα.

Σύμφωνα με την από 11-10-2021 αίτηση του το Σωματείο  με την 
επωνυμία: «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ» 
για παραχώρηση χρήσης της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το 
Λύκειο Καμαρών για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για 
χρήση του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «…..Βασικός σκοπός του Σωματείου μας 
είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου, με την 
υποστήριξη του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών με στόχο την 
οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του άνω ιατρείου, αλλά και την 
υποστήριξη ασθενών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαιτέρως 
των ηλικιωμένων, των χωριών που καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο 
Καμαρών. Πρόκειται για ένα αμιγώς ελληνικό μη κερδοσκοπικό 
Σωματείο κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με την γερμανική μη 
κυβερνητική οργάνωση, με την επωνυμία: «Σεβασμός στην Ελλάδα». Το 
Σωματείο μας επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του κυρίως με 
την τοποθέτηση, με δαπάνες του, φωτοβολταϊκών συστημάτων, είτε στο 
χώρο του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών, είτε σε άλλο πρόσφορο 
χώρο, η διαχείριση των οποίων (φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων) θα 
αποφέρει πόρους στο Σωματείο μας για την υλοποίηση των σκοπών του. 
Μετά από αυτοψία που διενήργησε ο Προϊστάμενος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας μας ενημέρωσε, ότι η στέγη του 
Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών δεν είναι κατάλληλη για τέτοιου 
είδους εγκατάσταση και τότε προτάθηκε ως πλέον ενδεδειγμένη για τον 
σκοπό αυτό η στέγη του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ όπως μας παραχωρήσετε για μια 
δεκαετία τουλάχιστον, την χρήση της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται 
το Λύκειο Καμαρών, προκειμένου να τοποθετήσουμε σε αυτήν με 
δαπάνες μας, φωτοβολταϊκά συστήματα, η διαχείριση των οποίων θα 
αποφέρει πόρους στο Σωματείο για την υλοποίηση των σκοπών τους. 
Επίσης όπως επιτρέψετε τα έσοδα που θα αποφέρουν τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα που θα εγκαταστήσουμε αφαιρουμένων των εξόδων 
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λειτουργίας τους, να αποδίδονται στο σωματείο μας, ούτως ώστε από 
αυτά τα έσοδα να ενισχυθεί οικονομικά η λειτουργία του Περιφερειακού 
Ιατρείου Καμαρών με τελικό αποδέκτη την υποστήριξη ασθενών, 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ιδιαιτέρως των ηλικιωμένων που 
κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή και εξυπηρετούνται από το 
Περιφερειακό Ιατρείο Καμαρών…..».

Αναφέρουμε στο Σώμα, ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την 
παραχώρηση δημοσίου κτιρίου σε σύλλογο ιδιωτικό για πολύ μεγάλο 
διάστημα με ειδικά με οικονομικό όφελος αλλά μόνο για εκδηλώσεις 
κοινής ωφελείας, όπως μας ενημέρωσε ο Γραμματέας της Επιτροπής.

Η διάταξη για τις παραχωρήσεις αναφέρει τα εξής:
ΦΕΚ 4823/2021 Άρθρο 98
Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών 

εγκαταστάσεων
Το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών 

εγκαταστάσεων
1.Τα σχολικά κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται 

για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.

2.Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η 
αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, 
η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε 
συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου κατά 
την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

3.Σχολικά κτίρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν 
χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων είναι δυνατόν να 
διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση 
της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής 
ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και 
υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που 
προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης 
αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και 
καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, 
ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιμο για τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας.

4.α) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση 
του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο, να 
διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το 
πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος και τη λήξη του ολοήμερου 
σχολείου, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, 
προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική 
κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια του πρώτου 
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εδαφίου διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές εισπράττονται από την 
αρμόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω 
αυτής.

β) Με απόφαση του Δημάρχου, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο 
Σχολικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν να διατεθεί διδακτήριο για την 
οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος μετά το 
πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος και μετά τη λήξη του 
ολοήμερου σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης 
αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημιές και 
καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, 
ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμο για τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας.

Οι περ. α’ και β’ δεν θίγουν τη λειτουργία των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που στεγάζονται σε δημόσια 
σχολικά κτίρια και λειτουργούν μετά το πέρας του ωρολόγιου διδακτικού 
προγράμματος και μετά τη λήξη του ολοήμερου σχολείου ούτε την 
εφαρμογή των άρθρων 10 και 23 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και κάθε 
άλλης ειδικότερης διάταξης.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης 
σχολικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, για χρονικά διαστήματα 
εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των 
εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων που μπορεί να διοργανώνει η 
σχολική μονάδα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο 
χαρακτήρας των τρίτων φορέων με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται 
η σχολική μονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, προγραμμάτων και 
συνεδρίων εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο τρόπος 
απόδοσης τυχόν εσόδων από την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών 
στη σχολική μονάδα, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή του παρόντος».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την απόρριψη του 
αιτήματος του Σωματείου με την επωνυμία: «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ» για παραχώρηση χρήσης 
της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών για 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση του Συλλόγου 
διάρκειας δέκα χρόνων σύμφωνα με τα ανωτέρω».

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

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

Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.11/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΚΒΩ6Χ-ΨΟ2) απόφαση της 

Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
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γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.13596/20.04.2022 αίτηση του Σωματείου με 
την επωνυμία: «Φίλοι του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών», για 
παραχώρηση χρήσης της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο 
Καμαρών, προκειμένου να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα για 
χρήση του Συλλόγου,

δ)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», όπως έχει 
αντικατασταθεί και ισχύει από το άρθρο 98 του Ν.4823/2021 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και

ε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την απόρριψη του αιτήματος του Σωματείου με την επωνυμία: 

«Φίλοι του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών», για παραχώρηση χρήσης 
της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών προκειμένου 
να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα για χρήση του Συλλόγου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Σωματείο: «Φίλοι του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών»
    Παπαφλέσσα 387, Λόγγος Αιγιαλείας
2)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
3)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 121

ΘΕΜΑ:
«Έγκρισης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, 

στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06. 2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.



ΑΔΑ: 9ΒΠΠΩ6Χ-0ΘΙ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62c3dd8070128e28a8e489ee στις 05/07/22 12:54
3

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκρισης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων 
οχημάτων, στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας» και 
εκθέτει ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί στον τίτλο του θέματος και η 
Δημοτική Κοινότητα Νικολαιίκων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
άμεσα οι αιτούντες. Ως εκ τούτου ο τίτλος του θέματος διαμορφώνεται 
πλέον ως εξής: «Έγκρισης χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων 
οχημάτων, στις Δημοτικές Κοινότητες Ελαιώνα και Νικολαιίκων 
Δήμου Αιγιαλείας».

Στη συνέχεια θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ.56 και 87/ 
2022 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος των οποίων έχει ως ακολούθως:

Απόφαση 56/2022
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

χορήγησης άδειας ζωήλατων οχημάτων στο κα Διονυσία Βλάχου του 
Θεοφάνη, στην Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας, με αφετηρία τον 
χώρο έναντι της πλατείας, στην δυτική παραλία δίπλα στη βρύση και ως 
διαδρομή τον παραλιακό δρόμο έως τις εκβολές του Βουραϊκού ποταμού, 
δυτικά της παραλίας προς το κατάστημα «Αγνάντι» και παλαιό 
σιδηροδρομικό σταθμό».

Απόφαση 87/2022
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την χορήγηση 

άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον κ. Πετρόπουλο Βασίλειο 
του Ευσταθίου, στην Κοινότητα Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, με 
διαδρομή το μήκος της παραλιακής οδού καθώς και επί της οδού 
«Αρχαίας Ελίκης» μέχρι το ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού με χώρο 
στάθμευσης μπροστά από τον υπάρχοντα παιδότοπο».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τις υπ’ αριθ.56 και 87/2022 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την Κανονιστική Πράξη Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων 

στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτή εκδόθηκε με 
την υπ’ αριθ.198/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΩΩ6Χ-368) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας,

γ)την υπ’ αριθ.1/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης,

δ)την υπ’ αριθ.2/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης,
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ε)το γεγονός ότι η ενδιαφερομένη έχει καταθέσει πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών με αριθ.πρωτ.52639/20.12.2021 και πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων 
οχημάτων,

στ)το άρθρο 88 του Ν.2696/1999 (Φ.Ε.Κ.57/τ.Α/23.03.1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,

ζ)τα άρθρα 75 & 79 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06. 2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 1 της υπ’αριθ.14119/22.04.2002 απόφασης Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ.535/τ.Β/30. 
04.2002) «Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων 
Οχημάτων» και

θ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος και 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στους:
1)Διονυσία Βλάχου του Θεοφάνη, στη Δημοτική Κοινότητα 

Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας, με αφετηρία τον χώρο έναντι της πλατείας, 
στη δυτική παραλία δίπλα στη βρύση και ως διαδρομή τον παραλιακό 
δρόμο έως τις εκβολές του Βουραϊκού ποταμού, δυτικά της παραλίας 
προς το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αγνάντι» και παλαιό 
σιδηροδρομικό σταθμό.

2)Βασίλειο Πετρόπουλο του Ευσταθίου, στη Δημοτική Κοινότητα 
Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, με διαδρομή το μήκος της παραλιακής 
οδού, καθώς και επί της οδού «Αρχαίας Ελίκης» μέχρι το ύψος του 
σιδηροδρομικού σταθμού με χώρο στάθμευσης μπροστά από τον 
υπάρχοντα παιδότοπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας
3)Δημοτική Κοινότητα Νικολαιίκων
4)Διονυσία Βλάχου (Διά του αρμοδίου Τμήματος)
5)Βασίλειο Πετρόπουλο (Διά του αρμοδίου Τμήματος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Απόφαση 122

ΘΕΜΑ:
«Μετακίνηση ή μη κάδου απορριμμάτων, επί της οδού Μενελάου 81 

στην περιοχή Μυρτιά της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο 
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
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Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 25)Γεώργιο 
Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα πρώτη (1η) 
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄, σε τακτική 
συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με 
τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, 
καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.24022/27.06. 2022, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και την υπ’ αριθ.380/39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-
97Χ) όμοια, «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων», σε όλα τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι έξι (26) από 
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Παναγιώτης 
Μάρκου, 6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Αγγελική Κουρή 
κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Μετακίνηση ή μη κάδου απορριμμάτων, επί της 
οδού Μενελάου 81 στην περιοχή Μυρτιά της Δημοτικής Κοινότητας 
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.50/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να παραμείνει 

σε ισχύ η αριθ.168/2016 απόφαση της Επιτροπής και την (μετακίνηση - 
επιστροφή) - τοποθέτηση του παραπάνω κάδου απορριμμάτων στην οδό 
Μενελάου αριθ.81 του οικισμού «Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου 
Αιγιαλείας, ως την πλέον ενδεδειγμένη θέση σύμφωνα και με την 
Εισηγητική Έκθεση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας 
και την τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων στον οικισμό 
«Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου στις εξής θέσεις: α) στο τέρμα της οδού 
Θησέως έναντι οικίας Θεοτοκάτου, β) στη στενή ανώνυμη οδό του 
δημοτικού σχολείου στη θέση που προϋπήρχε, και γ) στη στενή ανώνυμη 
οδό έναντι οικίας Ρούβαλη, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ.70/2016 
απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.50/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.632/2016 (ΑΔΑ: Ω8ΞΙΩ6Χ-ΦΗ2) απόφασή του, 

περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων στον Οικισμό Μυρτιάς της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,

γ)την υπ’ αριθ.235/2015 (ΑΔΑ: 7ΟΕΛΩ6Χ-ΧΦ9) όμοια, περί 
έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.53721/5780/08.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΓΠΑΟΡ1Φ-
ΤΦ0) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η 
νομιμότητα και βρέθηκα νόμιμη η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας,

ε)την υπ’ αριθ.260/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΕΛΩ6Χ-4ΚΦ) απόφασή του, 
περί έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου 
Αιγιαλείας,

στ)την υπ’ αριθ.πρωτ.119262/13.07.2018 έγγραφο του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, περί εκτελεστότητας της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας 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 - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη μετακίνηση του κάδου απορριμμάτων, επί της οδού Μενελάου 

81 στην περιοχή Μυρτιά της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.50/2022 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.

Ως εκ τούτου, παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ.632/2016 (ΑΔΑ: 
Ω8ΞΙΩ6Χ-ΦΗ2) απόφασή του, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Εγκρίνει:
1)Την υπ’ αριθ.168/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία ανακαλείται η υπ’ αριθ. 97/2016 
απόφασή της και κατά συνέπεια ανακαλεί την υπ’ αριθ.451/2016 
απόφασή του με την οποία είχε εγκριθεί η υπ’ αριθ.97/2016 απόφαση 
Ε.Π.Ζ.

2)Την μετακίνηση του κάδου απορριμμάτων από την θέση στη 
συμβολή των οδών Μενελάου και Θησέως στην αρχική του θέση στην 
οδό Μενελάου αριθ.81 του οικισμού «Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας, ως την πλέον ενδεδειγμένη θέση σύμφωνα και με την 
Εισηγητική Έκθεση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας.

3)Την τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων στον οικισμό 
«Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου στις εξής θέσεις: α) στο τέρμα της οδού 
Θησέως έναντι οικίας Θεοτοκάτου, β) στη στενή ανώνυμη οδό του 
δημοτικού  σχολείου στη θέση που προϋπήρχε, και γ) στη στενή 
ανώνυμη οδό έναντι οικίας Ρούβαλη, σύμφωνα και με την υπ’ 
αριθ.70/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν διαθέτει την χρονική αυτή 
στιγμή μικρούς κάδους, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για σχετική 
προμήθεια για την υλοποίηση της απόφασης».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Διαχείρισης Οχημάτων
   και Μηχανήματων Δήμου Αιγιαλείας
2)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
3)Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
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