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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

δια ζώσης 
Τετάρτη 13 Ιουλίου  2022

Απόφαση 123

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 
5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο,
Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη,
Αντιδήμαρχο, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα,
12)Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Βασίλειο
Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Αθανάσιο
Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο,
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και
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26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ζητά α-
πό το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι του κάτωθι θέματος:
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• «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης για την παραχώρηση τριών ισογείων 
κτιρίων ιδιοκτησίας της για στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Αιγιαλείας που θα λειτουργήσει ως δομή του Δήμου 
Αιγιαλείας»,

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

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

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κήρυξη του θέματος με τίτλο:

• «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης για την παραχώρηση τριών ισογείων 
κτιρίων ιδιοκτησίας της για στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Αιγιαλείας που θα λειτουργήσει ως δομή του Δήμου 
Αιγιαλείας», 

ως κατεπείγον και συνεπώς την ένταξή του προς συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΘΕΜΑ:
«Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τη Δημόσια

Υπηρεσία Απασχόλησης για την παραχώρηση τριών ισογείων
κτιρίων ιδιοκτησίας της για στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Γυναικών Αιγιαλείας που θα λειτουργήσει ως δομή του Δήμου
Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 
5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Δημήτριο Καλαμίδα, 
12)Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 
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15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Βασίλειο 
Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
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Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης για την παραχώρηση τριών ισογείων 
κτιρίων ιδιοκτησίας της για στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Αιγιαλείας που θα λειτουργήσει ως δομή του Δήμου 
Αιγιαλείας», το οποίο εντάχθηκε σε αυτή ομόφωνα με την υπ’ 
αριθ.123/2022 απόφασή του και θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση 
της κας Διαμάντως Βασιλακοπούλου, Αντιδημάρχου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αρ.89/2022 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας έλαβε ομόφωνα απόφαση για την σύσταση και λειτουργία του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων της έμφυλης βίας και 
Πολλαπλών Διακρίσεων στον Δήμο Αιγιαλείας.

Για την στέγαση του παραπάνω κέντρου ζητήθηκε με έγγραφο της 
Υπηρεσίας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής στις 06.07.2022 η 
παραχώρηση τριών αιθουσών στην πρώην στεγαζόμενη Δομή ΚΕΚ-
ΝΕΛΕ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας προς την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Σήμερα 13.07.2022 στάλθηκε email στην Υπηρεσία από την 
ΔΥΠΑ προς την Υπηρεσία με το οποίο ζητήθηκε το αίτημα να υποβληθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αρ.89/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας με την οποία έλαβε ομόφωνα Απόφαση για την σύσταση και 
λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων της 
έμφυλης βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων στον Δήμο Αιγιαλείας.

2. Την ανάγκη εξεύρεσης άμεσης στέγης για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών.

3. Την τηλεφωνική επικοινωνία με την οποία τέθηκε η ανάγκη 
αποστολή Απόφασης Δ.Σ. για το αίτημα.

Εισηγούμαστε στο Συμβούλιο όπως αποφασίσει θετικά για την 
υποβολή αιτήματος προς την ΔΥΠΑ στο Τμήμα Διαχείρισης & 
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για την παραχώρηση τριών ισόγειων 
κτιρίων που βρίσκονται Τέρμα Αναπαύσεως στο Αίγιο και το οποίο στο 
παρελθόν στέγαζαν την Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας ιδιοκτησία της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας για την στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Αιγιαλείας που θα αποτελεί Δομή του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί η υποστήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας και η 
ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
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Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση της κας Διαμάντως Βασιλακοπούλου, 

Αντιδημάρχου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας,
β)την υπ’ αριθ.89/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας για την σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Θυμάτων της έμφυλης βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων στον 
Δήμο Αιγιαλείας,

γ)την ανάγκη εξεύρεσης άμεσης στέγης για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών,

δ)την ανάγκη υποβολής αιτήματος παραχώρησης τριών αιθουσών 
με αποκλειστικό σκοπό την στέγαση του ανωτέρω κέντρου που 
εξυπηρετεί δημόσιο κοινωφελή σκοπό 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 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 ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας, στη 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για την παραχώρηση τριών 
ισόγειων αυτοτελών αιθουσών που βρίσκονται επί τη οδού Τέρμα 
Αναπαύσεως της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με 
σκοπό τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων 
Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων, το οποίο αποτελεί Δομή του 
Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η υποστήριξη των 
γυναικών - θυμάτων βίας και η ευαισθητοποίηση, πρόληψη και 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
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   Εθνικής Αντίστασης 8,
   Τ.Κ.17456, Άλιμος
2)Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
   Δήμου Αιγιαλείας,
   Αράτου 67 - Αίγιο
3)Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας
   Αράτου 67 - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 125

ΘΕΜΑ:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Π.Δ. 52/2022 
(Φ.Ε.Κ.131/τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς του Τμήματος

Φυσικοθεραπείας Αιγίου».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω της σοβαρότητας του θέματος 
παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Χαράλαμπος 
Μπονάνος, εκπροσωπώντας παράλληλα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, εκπρόσωποι των βουλευτών Ν. Αχαΐας 
κ.κ.: 1)Άγγελου Τσιγκρή, 2)Κωνσταντίνου Μάρκου και 3)Αθανασίας 
Αναγνωστοπούλου. Επίσης παρευρέθηκαν η Συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ-
Π.Σ. Αιγιαλείας κα Τασία Σταυροπούλου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αιγίου κ. Γεώργιος Μπέσκος, ο Πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Αιγίου κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος του Αστικού 
Κ.Τ.Ε.Λ. κ. Χρήστος Κοσσαράς, ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνεργείων 
κ. Δημήτριος Ντερντές, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων κ. Μένιος Κουτρόπουλος και η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Β’ 
Αχαΐας κα Αικατερίνη Δημουλά.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Π.Δ. 52/2022 
(Φ.Ε.Κ. 131/τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας Αιγίου», το οποίο προτάθηκε ομόφωνα και 
συζητήθηκε πριν από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και δίνει τον 
λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής 
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά επί του θέματος.

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

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

Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγορίου 
Τριανταφυλλόπουλου,

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

Π.Δ. 52/2022 (Φ.Ε.Κ.131/τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο 

Μπέσκο του Ιωάννη, καθώς και τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο του Κωνσταντίνου, προκειμένου να προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την ακύρωση και 
αναίρεση του Π.Δ. 52/2022 (Φ.Ε.Κ.131/τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 126

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς 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: 
«Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Αιγιαλείας, έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.4/ 
2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τρίτη (3η) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 
2022, με επιπλέον ενίσχυση Κ.Α. και εγγραφή νέου, που αφορούν τα 
κατωτέρω έργα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους:

Α)«Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου 
Αιγιαλείας», με επιπλέον ενίσχυση, πέραν του ποσού των 400.000,00 €, 
με ποσό 200.000,00 € από δημοτικούς πόρους οικονομικού έτους 2023 
και

Β)«Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τη 
ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.», με την εγγραφή νέου Κ.Α., όπως 
αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

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

1 69-
7326.001

Εκσυγχρονισμός
Αθλητικών

Εγκαταστάσεων
Δήμου Αιγιαλείας

600.000,00 €

Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεω

ν (ΠΔΕ)
2018 στην 
ΣΑΕΠ 001

2 00-
6737.016

Υλοποίηση
προγραμματικής 
σύμβασης με τη 

ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ 
Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.

60.000,00 € ΣΑΤΑ 
2022

Για υλοποίηση 
της «Μελέτης 

αλλαγής
χρήσης του
ημιτελούς

κτιρίου στην
Κοινότητα

Ακράτας ΔΕ 
Ακράτας».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.4/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

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

περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 
2022, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ. 



ΑΔΑ: 6631Ω6Χ-ΕΨΠ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d8f72470128e28a878ed18 στις 21/07/22 14:01
4

232553/2021/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΩΨΟΡ1Φ-ΨΘΡ) όμοια του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου,

γ)τις υπ’ αριθ.57/2022 (ΑΔΑ: 9618Ω6Χ-ΜΥΘ) & 86/2022 (ΑΔΑ: 
6ΦΧΞΩ6Χ-3ΚΑ) αποφάσεις του, περί έγκρισης αντίστοιχων 
τροποποιήσεων του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 
2022, οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ 
αριθ.πρωτ.59603/ 14.04.2022 (ΑΔΑ: 60ΤΒΟΡ1Φ-ΟΙΕ) & 
92754/15.06.2022 (ΑΔΑ: 9Ω2ΒΟΡΙΦ-ΖΑΤ) αντίστοιχα, όμοιες του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου,

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

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

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

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

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

θ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία να 
συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 208 
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
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«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», μετά από συζήτηση επί του σχεδίου της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας,
υπέρ της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν και οι 
είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω πρόταση 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τρίτη (3η) τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 

Αιγιαλείας έτους 2022, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ.214/ 
2021 (ΑΔΑ: 6Μ78Ω6Χ-ΒΦ2) απόφασή του και τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθ.57/2022 (ΑΔΑ: 9618Ω6Χ-ΜΥΘ) και 86/2022 (ΑΔΑ: 
6ΦΧΞΩ6Χ-3ΚΑ) όμοιες, οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες με 
τις υπ’ αριθ.πρωτ.232553/2021/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΩΨΟΡ1Φ-ΨΘΡ), 
59603/14.04.2022 (ΑΔΑ:60ΤΒΟΡ1Φ-ΟΙΕ) και 92754/15.06.2022 (ΑΔΑ: 
9Ω2ΒΟΡΙΦ-ΖΑΤ) αντίστοιχα, όμοιες του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, 
με επιπλέον ενίσχυση του Κ.Α. και εγγραφή νέου που αφορούν τα 
κατωτέρω έργα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους:

Α)«Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου 
Αιγιαλείας», με επιπλέον ενίσχυση, πέραν του ποσού των 400.000,00 €, 
με ποσό 200.000,00 € από δημοτικούς πόρους οικονομικού έτους 2023 
και

Β)«Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τη 
ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.», με την εγγραφή νέου Κ.Α., όπως 
αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

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

1 69-
7326.001

Εκσυγχρονισμός
Αθλητικών

Εγκαταστάσεων
Δήμου Αιγιαλείας

600.000,00 €

Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεω

ν (ΠΔΕ)
2018 στην 
ΣΑΕΠ 001

-

2 00-
6737.016

Υλοποίηση
προγραμματικής 
σύμβασης με τη 

ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ 
Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.

60.000,00 € ΣΑΤΑ 
2022

Για υλοποίηση 
της «Μελέτης 

αλλαγής
χρήσης του
ημιτελούς

κτιρίου στην
Κοινότητα

Ακράτας ΔΕ 
Ακράτας»
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2022.
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)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του Πρωτογενούς
   Τομέα Δήμου Αιγιαλείας
3)Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
4)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 127

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.222/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΔΩ6Χ-69Κ) 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.222/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΔΩ6Χ-69Κ) 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), 107/2022 (ΑΔΑ: 
947ΨΩ6Χ-ΧΩ3) και 109/2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΕΩ6Χ-ΡΙΤ) 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), 
101398/24.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΥΖΥΟΡ1Φ-Τ6Α) και 108216/08.07.2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΧΠΟΡ1Φ-4Ω5) αντίστοιχα, όμοιες του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

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

ε)τις διατάξεις του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) 
«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτή-
των»,
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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),
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την παρ.8 
του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από 
την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], 
δεν τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 9)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 10)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
11)Παναγιώτης Μάρκου και 12)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος 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»], 
ενώ απουσίαζαν κατά τη ψηφοφορία του θέματος οι Δημοτικοί 
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Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Δημήτριος 
Παναγιωτακόπουλος,

Αποφασίζει
Την έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
222/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΔΩ6Χ-69Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με εγγραφή Κ.Α. Εσόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με εγγραφή ΚΑ εσόδων με την αποδοχή της 
επιχορήγησης για την κάλυψη γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης 
του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως 
κάτωθι:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1211.002

Επιχορήγηση για την κάλυψη γενικών
δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του

προϋπολογισμού  από την αύξηση του
ενεργειακού κόστους

567.633,80

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 585.553,80 €

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

Κατόπιν αιτήματος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση ώστε να μπορέσει να καλύψει τα πάγια και 
έκτακτα αυξημένα έξοδα της και πρότασης του Δημάρχου 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός, οικονομικού έτους 2022, με την 
ενίσχυση Κ.Α. Εξόδου για την χορήγηση της άνω οικονομικής ενίσχυση 
ως κάτωθι:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6731.006

Προαιρετική εισφορά στην δευτεροβάθμια 
σχολική επιτροπή 20.000,00
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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 585.553,80 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Ο Δήμος Αιγιαλείας και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν βάλει 
στόχο την οργάνωση και επιστημονική επιμέλεια επιστημονικών 
συνεδρίων ανά έτος ή διετία με γενική θεματική την σχέση θεμάτων 
πολιτισμού, χώρου και επιστημών με την κοινωνική, πολιτισμική και 
οικονομική ανάπτυξη.

Μέσω αυτών των συνεδρίων ο Δήμος Αιγιαλείας και το 
Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να 
επεκτείνουν την έρευνα που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με 
την καταγραφή, τεκμηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Δεδομένου ότι ανάλογου εύρους έρευνες είναι λίγες και αφορούν 
πολύ διαφορετικά πλαίσια, το αντικείμενο του συγκεκριμένου συνεδρίου 
παρέχει δυνατότητες επίτευξης διεθνούς πρωτοτυπίας.

Για το έτος 2022 προγραμματίζεται η οργάνωση και επιστημονική 
επιμέλεια Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Ο Ερνέστο Τσίλλερ στο 
Αίγιο: Ιστορία και Προοπτική» τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2022.

Με το παραπάνω συνέδριο θα μελετηθεί ο συσχετισμός και η διά 
δράση της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού, και της πολεοδομίας 
στις οικιστικές ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας και της κοινωνικής, 
πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης. Έμφαση θα δοθεί στην 
ανάδειξη της ταυτότητας, της ιστορίας και της κληρονομιάς της 
Αιγιαλείας σε συνδυασμό με παραγωγικές και κοινωνικής 
δραστηριότητες.

Κατόπιν των ανωτέρω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Αιγιάλειας οικον. έτους 2022 με τη δημιουργία ενός νέου κωδικού 
εξόδων του Κ.Α.00-6737.016 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση για την 
οργάνωση και επιμέλεια Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Ο Ερνέστο 
Τσίλλερ στο Αίγιο: Ιστορία και Προοπτική» και ποσό 25.000,00 €, ως 
εξής:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €

00.6737.016

Προγραμματική σύμβαση για την οργάνωση 
και επιμέλεια Επιστημονικού Συνεδρίου με 

τίτλο «Ο Ερνέστο Τσίλλερ στο Αίγιο: Ιστορία 
και Προοπτική»

25.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 560.553,80 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 γιατί 
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού εκ παραδρομής εγγράφηκε 
πίστωση σε Κ.Α. Εξόδων, που είχε ολοκληρωθεί κατά το έτος 2021, 
ως κάτωθι:

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

64-
7135.001

Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αιγιαλείας (ΠΔΕ)
284.995,14

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 845.548,94 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και Αύξηση Κ.Α. Εξόδων:

Η Διεύθυνση Καθαριότητας εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού 2022 γιατί οι δαπάνες τόσο για τη 
διαχείριση αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.), στρωμάτων, ογκωδών και λοιπών 
αντικειμένων κρίνεται απαραίτητη, επείγουσα και 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. Οι δε κάδοι απορριμμάτων δεν επαρκούν μιας και έχουν 
καταστραφεί ή καεί πάνω από 400 κάδοι, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασής τους καθώς επίσης οφείλουμε να ενισχύσουμε τις 
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τουριστικές περιοχές όπου κατά κανόνα ο πληθυσμός, τους θερινούς 
μήνες, υπερδιπλασιάζεται, ως κάτωθι:

Αυξάνονται 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.)
15.000,00

20-
6279.009

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών  και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 15.800,00

20-
6279.013 Αποκομιδή-Καταστροφή στρωμάτων 10.000,00

20-
6279.016

Αποκομιδή- Καταστροφή ογκωδών και
λοιπών αντικ/νων Δήμου Αιγιαλείας 32.200,00

20-6414. Μεταφορές εν γένει 46.000,00
20-

7135.007 Προμήθεια κάδων για την  ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ 14.000,00

20-
7135.008

Προμήθεια κάδων για τις  ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -
ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 14.000,00

20-
7135.009

Προμήθεια κάδων για τις ΔΕ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ 14.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
7135.016 Εξοπλισμός ΜΕΒΑ -46.000,00

20-
6262.009 Παροχή υπηρεσίας φορητών press-conteines -15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 745.548,94 €

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

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 για την 
κάλυψη αναγκών που είτε δεν είχαν προβλεφθεί είτε δεν είχαν δεν 
προϋπολογίστηκαν ορθά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2022, 
ως ακολούθως:
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Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00

00-6492.
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

250.000,00

30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 350.000,00

00-
6312.002 Λοιποί Φόροι 40.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 95.548,94 €

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

Στο πλαίσιο των δράσεων για τον τουρισμό που προτείνει η 
Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, είναι και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και προβολή 
Δικτύου πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Αιγιαλείας 
και την προσέλκυση επισκεπτών για την καλύτερη τουριστική προβολή 
του Δήμου.

Θα γίνει λεπτομερής καταγραφή των υπαρχουσών πεζοπορικών & 
ποδηλατικών διαδρομών, θα αναλυθεί η μεθοδολογία σχεδιασμού του 
δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, γεωγραφική κάλυψη, 
θεματική, βαθμός δυσκολίας κ.α., θα πραγματοποιηθεί πολυήμερη 
επιτόπια έρευνα, θα γίνουν προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης – 
συντήρησης των διαδρομών, λεπτομερής αναφορά στις ανάγκες 
σήμανσης σε4 επίπεδα (κατεύθυνσης με χρώμα, πινακίδες θέσης 
πινακίδες υποδοχής κ.λπ.), και θα περιγράφεται με λεπτομέρεια η 
δημιουργία ταυτότητας του δικτύου (ιστοχώρος, φυλλάδια, κοινωνικά 
δίκτυα, φεστιβάλ πεζοπορίας κλπ), ενώ θα χρειαστούν οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις από Δασαρχείο, Αρχαιολογική υπηρεσία κ.λπ.

Επίσης προτείνει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης του Δήμου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την 
επανεκτύπωση 2.000 αντιτύπων του χάρτη της Αιγιαλείας, για την 
καλύτερη τουριστική  προβολή του Δήμου, καθώς και την διανομή του 
σε επιχειρήσεις και ξενοδοχεία της περιοχής της Αιγιάλειας.

Ο χάρτης που είχε εκδοθεί, είναι μικρός, εύχρηστος και αναγράφει 
τα μνημεία & αξιοθέατα της περιοχής μας, περιλαμβάνει τις παραλίες του 
Δήμου μας, φυσικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και μοναστήρια, 
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τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας, 
χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και τον πολεοδομικό ιστό της πόλης του 
Αιγίου.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στην 
επανεκτύωση του χάρτη της Αιγιάλειας, καθώς αυτός εξαντλήθηκε και 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας 
αλλά και από επιχειρήσεις και ξενοδοχεία της περιοχής, προκειμένου να 
τον διανέμουν στους πελάτες τους που επισκέπτονται την Αιγιάλεια.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με την αριθ.104/2022 
απόφαση και την αριθ.106/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε η αριθ.6/2022 και η 4/2022 απόφαση 
Τουριστικής Επιτροπής, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6431.007

Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων σε 
τέσσερις (4) γλώσσες για την τουριστική 

προώθηση του Δήμου
5.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6431.019

Δράσης για την ανάπτυξη και προβολής
Δικτύου πεζοπορικών & ποδηλατικών

διαδρομών στον Δήμο Αιγιαλείας
30.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 60.548,94 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διά μέσου του Αποθεματικού 
με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 για την 
κάλυψη αναγκών και την δυνατότητα σύναψης των έργων 
«Συντήρηση και επισκευή Παιδικών χαρών» και «Πιστοποίηση 
Παιδικών χαρών» ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €
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35-
6262.003 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών 37.200,00

35-
6262.017 Πιστοποίηση παιδικών χαρών 8.928,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 14.420,94 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2022.
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



ΑΔΑ: 6Σ0ΘΩ6Χ-ΖΗ2

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d676af70128e28a8438d8f στις 20/07/22 12:31
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 128

ΘΕΜΑ:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.16/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, ως προς το τεχνικό δελτίο ένταξης του

έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
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3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.16/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, ως προς το τεχνικό δελτίο ένταξης του 
έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Με την αριθ.πρωτ.46729/25-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΛ465ΧΙ8-
ΩΥΑ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ 
001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του έργου «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» με κωδικό έργου 
2018ΕΠ00100021 και συνολικό προϋπολογισμό 400.000,00 €.

Με την 16/2019 ΑΔΑ: ΩΩΔ9Ω6Χ-ΩΩΙ απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου αποφασίσθηκαν τα εξής:

1)Την αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας με κωδικό έργου 2018ΕΠ00100021.

2)Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €).

3)Τον ορισμό ως υπόλογου και αρμόδιου διαχειριστή (φυσικό 
πρόσωπο) από το Δήμο Αιγιαλείας του λογαριασμού του έργου στην 
Τράπεζα της Ελλάδας (Πρακτορείο Αιγίου) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας», από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και την ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

4)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή 
των σχετικών εγγράφων και τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν με την εκτέλεση της ανωτέρω πράξης και έχουν περιγραφεί 
στο τεχνικό δελτίο είναι οι εξής:

1. Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Υποδομών Δημοτικού Σταδίου 
Δ.Κ. Αιγίου.

2. Επισκευή και συντήρηση γηπέδων αντισφαίρισης οικ. Αβύθου 
Δ.Κ. Ροδοδάφνης.

3. Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ Αιγείρας.
4. Αναβάθμιση αθλητικού Συγκροτήματος Νικολάου Πλαστήρα 

Δ.Κ Αιγίου.
5. Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού Κλειστού γυμναστηρίου 

Δ.Κ Αιγίου.



ΑΔΑ: 6Σ0ΘΩ6Χ-ΖΗ2

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d676af70128e28a8438d8f στις 20/07/22 12:31
4

6. Εκσυγχρονισμός Ανοιχτού Σταδίου Τ.Κ Καμαρών.
Κατά την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης διαπιστώθηκε ότι 

προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, ώστε να 
προκύψουν άρτιες και ολοκληρωμένες υποδομές στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τόσο παγκοσμίως 
όσο και σε Εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να κατασκευαστούν εργασίες μόνο 
στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Ο προϋπολογισμός το έργου ανέρχεται το ποσό των 600.000,00 € 
(με το ποσό των 400.000,00 € να καλύπτεται από Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και το ποσό των 200.000,00 € από Δ.Π.).

Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου, ως προς 
τη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του τεχνικού δελτίου ένταξης ως 
εξής:

- Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. 
Αιγίου.

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ.16/2019 (ΑΔΑ:ΨΩΔ9Ω6Χ-ΩΩΙ) Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου ως προς:

1. Το φυσικό αντικείμενο του Τεχνικού Δελτίου ένταξης.
2. Την αντικατάσταση του τέως Δήμαρχου κ. Αθανασίου 

Παναγόπουλου, με τον νυν κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, για υπογραφή 
κάθε σχετικού δικαιολογητικού για τι περεταίρω ενέργειες».

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

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

Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.16/2019 (ΑΔΑ:ΨΩΔ9Ω6Χ-ΩΩΙ) απόφασή του, 

περί αποδοχής ένταξης του ανωτέρω έργου, χρηματοδότησής του, 
ορισμού υπόλογου διαχειριστή και εξουσιοδότησης του πρώην Δημάρχου 
Αιγιάλειας,

γ)την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, ώστε να 
προκύψουν άρτιες και ολοκληρωμένες υποδομές στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου,

δ)τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Β.Δ.17.05.1959 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,

ε)το άρθρο 1 της υπ’ αριθ.44009/ΔΕ 5154/08.10.2013 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ.2595/τ.Β/15.10.2013) «Καθορισμός τρόπου 
πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς 
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των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω 
ηλεκτρονικών εντολών»,

στ)την υπ’ αριθ.πρωτ.135070/13.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΖΗ1465ΧΙ8-
2ΒΟ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, θ)το Ν. 
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων»,

ζ)τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιάλειας,
η)τις σχετικές αποφάσεις περί ορισμού ταμία και αναπληρωτή του 

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.16/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΔ9Ω6Χ-ΩΩΙ) 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας με τίτλο: «Αποδοχή της 
ένταξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018 στη 
ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της χρηματοδότησης και 
ορισμός υπολόγου και υπόλογου διαχειριστή», ως προς:

1)Το φυσικό αντικείμενο του Τεχνικού Δελτίου ένταξης, ως εξής:
- Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. 

Αιγίου.
2)Την αντικατάσταση του τέως Δήμαρχου κ. Αθανασίου 

Παναγόπουλου του Μιχαήλ, με τον νυν Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο του Κωνσταντίνου, για την υπογραφή κάθε σχετικού 
δικαιολογητικού για τις περαιτέρω ενέργειες.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.16/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΔ9Ω6Χ-ΩΩΙ) 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 129

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής

Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία
χώρου στάθμευσης οχημάτων».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερήσιας Διάταξης, με τίτλο: 
«Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων» και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.72/2022 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, που 
βρίσκεται στην παλιά Κουλούρα δίπλα από την εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου στην Κοινότητα Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας,  
προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λόγω 
περιοχή, 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
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.72/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

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

Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας,
γ)την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην εν λόγω 
περιοχή, 

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

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

στ)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),

ζ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και
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η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», 

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής Κοινότητας 

Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο θα βρίσκεται στη θέση παλαιά 
Κουλούρα και πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, προκειμένου να 
χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για την αντιμετώπιση του 
μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος της εν λόγω περιοχής, 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 129/2022.
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
4)Δημοτική Κοινότητα Κουλούρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 130

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παράτασης  μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη

Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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.
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Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται 
στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει 
τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής 
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο 
οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Με το  αριθ.πρωτ.:16060/06-07-2018 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας μίσθωσε το ακίνητο (όμορα οικόπεδα), συνολικού εμβαδού 
1.601,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σελιανιτίκων της Δ.Ε. 
Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/81 «περί μίσθωσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας», σε συνέχεια 
της αριθ.190/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «περί 
κατακύρωσης του πρακτικού της εν λόγω δημοπρασίας», η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.:132751/29-06-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, για τέσσερα (4) έτη, ήτοι από 06/07/2018 έως 
05/07/2022 προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της 
περιοχής ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Με την αριθ.πρωτ.:13187/19-04-2022 αίτησή τους οι κ.κ. 
Σκανδάμη Αικατερίνη του Βασιλείου, Καραγεώργου Χρυσούλα του 
Μιχαήλ, Σκανδάμη Νικολέττα του Μιχαήλ & Παλαιολόγου Γεώργιος του 
Χαραλάμπους, αιτούνται την παράταση της μίσθωσης από τη λήξη του 
εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 05/07/2024, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού, συναινούντων και των δύο μερών 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την αριθ.8/2022 απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλίου Σελιανιτίκων παρέχεται η σύμφωνη γνώμη 
παράτασης της χρονικής διάρκειας της  μίσθωσης του εν λόγω  ακινήτου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
την αποδοχή της αριθ.πρωτ.:13187/19-04-2022 αιτήσεως των κ.κ. 
Σκανδάμη Αικατερίνης, Καραγεώργου Χρυσούλας, Σκανδάμη 
Νικολέττας & Παλαιολόγου Γεωργίου «περί παράτασης της μίσθωσης 
του ακινήτου (όμορα οικόπεδα) που βρίσκεται στην Κοινότητα 
Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας» έως και 
05/07/2024».
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Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

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

Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγορίου 
Τριανταφυλλόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.13187/19.04.2022 αίτηση των κ.κ. Σκανδάμη 
Αικατερίνης, Καραγεώργου Χρυσούλας, Σκανδάμη Νικολέττας και 
Παλαιολόγου Γεωργίου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.16060/06.07.2018 συμφωνητικό μίσθωσης 
ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και των ανωτέρω μισθωτών,

δ)την υπ’ αριθ.8/2022 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί σύμφωνης γνώμης για 
την παράταση μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου,

ε)την ανάγκη παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου που 
βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, το 
οποίο χρησιμεύει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων,

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

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

η)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),

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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 
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ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παράταση μίσθωσης του ακινήτου (όμορα οικόπεδα), 

συνολικού εμβαδού 1.601,00  τ.μ., που βρίσκεται επί της Δημοτικής 
Κοινότητας Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας και το 
οποίο χρησιμεύει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για δύο (2) επιπλέον 
έτη, ήτοι έως και τις 05.07.2024, κατόπιν της  υπ’ 
αριθ.πρωτ.13187/19.04.2022 αιτήσεως των ιδιοκτητών κ.κ. Αικατερίνης 
Σκανδάμη, Χρυσούλας Καραγεώργου, Νικολέττας Σκανδάμη και 
Γεωργίου Παλαιολόγου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
αναφέρονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.16060/ 06.07.2018 συμφωνητικό 
μίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και των εν λόγω 
μισθωτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
3)Αικατερίνη Σκανδάμη, Χρυσούλα Καραγεώργου, Νικολέττα Σκανδάμη και
   Γεώργιο Παλαιολόγου (διά του αρμοδίου Τμήματος)
4)Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 131

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παράτασης  εκμίσθωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου 

επί της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου Δήμου 
Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Βασίλειο 
Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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.
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Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση παράτασης  εκμίσθωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου 
επί της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου Δήμου 
Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως 
ακολούθως:

«Με το αριθ.πρωτ.:21960/27-8-2020 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας εκμίσθωσε τμήμα κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 16,50 τ.μ. 
επί της πλατείας της Κοινότητας Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας. Το εν 
λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στον κ. Μπουλούμπαση Ιωάννη του 
Σωτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «περί εκμίσθωσης 
με τη  διαδικασία της δημοπρασίας», κατόπιν της αριθ. 308/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για δύο (2) έτη ήτοι από 
27/08/2020 έως 26/08/2022.

Με την αριθ.πρωτ.:19934/06-06-2022 αίτησή του ο κ. 
Μπουλούμπασης Ιωάννης του Σωτηρίου, αιτείται την παράταση της 
εκμίσθωσης από τη λήξη του εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) 
επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 26/08/2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
αυτού, συναινούντων και των δύο μερών με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο εν λόγω μισθωτής δεν οφείλει μισθώματα για το 
αναφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με την από 12-07-2022 βεβαίωση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας. Με την αριθ.12/2022 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Λόγγου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη 
παράτασης της χρονικής διάρκειας της εκμίσθωσης του εν λόγω χώρου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
την αποδοχή της αριθ.πρωτ.:19934/06-06-2022 αιτήσεως του 
Μπουλούμπαση Ιωάννη του Σωτηρίου περί παράτασης της εκμίσθωσης 
τμήματος κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 16,50 τ.μ. επί της πλατείας της 
Κοινότητας Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας έως και 26/08/2024».

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

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

Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Γρηγορίου 
Τριανταφυλλόπουλου,
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β)την υπ’ αριθ.πρωτ.19934/06.06.2022 αίτηση του κ. Ιωάννη 
Μπουλούμπαση του Σωτηρίου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.21960/27.8.2020 συμφωνητικό εκμίσθωσης 
ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του ανωτέρω μισθωτή,

δ)την υπ’ αριθ.12/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, περί παροχής σύμφωνης γνώμης 
παράτασης της χρονικής διάρκειας της εκμίσθωσης του εν λόγω 
κοινόχρηστου χώρου,

ε)την από 12.07.2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας, περί καταβολής των μισθωμάτων,

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

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

η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
4)Παναγιώτης Μάρκου, 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 
6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 7)Μαρία Ιατροπούλου, 
έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς η ψήφος τους δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του 
δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», επομένως με είκοσι (20) 
θετικές ψήφους,

Αποφασίζει
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Την παράταση εκμίσθωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου 
εμβαδού 16,50 τ.μ., επί της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου 
Δήμου Αιγιαλείας για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως και τις 26.08.2024, 
κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.19934/06.06.2022 αιτήσεως του μισθωτή κ. 
Ιωάννη Μπουλούμπαση του Σωτηρίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που αναφέρονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.21960/27.08.2020 
συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και 
του ανωτέρω μισθωτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Ιωάννη Μπουλούμπαση, (διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 132

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή 

του, για τη συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή χαρακτηρισμού
παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου 

ναυαγοσωστικής κάλυψης, του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
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3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδα, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον 
αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή 
χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και 
επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, του άρθρου 11 
του Π.Δ.71/2020» και θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ 
αριθ.πρωτ.2132.9-3/3631/04.07.2022 έγγραφο του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πατρών, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«1. Παρακαλούμε όπως γνωρίσετε στην Υπηρεσία μας στοιχεία 
εκπροσώπου σας καθώς και αναπληρωτή του μέχρι την 25-07-2022, 
προκειμένου να προβούμε, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός 
Αυγούστου, στη συγκρότηση των επιτροπών, όπως καθορίζονται στο 
ανωτέρω σχετικό, για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ήτοι για το έτος 
2023.

2. Το έργο των επιτροπών, οι οποίες αποφασίζουν κατόπιν 
αυτοψίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
συγκρότησής τους, θα αφορά κατά περίπτωση στον χαρακτηρισμό ενός 
χώρου ως πολυσύχναστου ή μη και στην, σε συντρέχουσα περίπτωση, 
εισήγηση επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των 
ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ανωτέρω 
σχετικού, λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ανωτέρω όμοιου.

3. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση, επί του θέματος, χρειαστεί».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)το υπ’ αριθ.πρωτ.2132.9-3/3631/04.07.2022 έγγραφο του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών,
β)την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής, για τον 

χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του 
χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης,

γ)το άρθρο 11 του Π.Δ.71/2020 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/31.12.2020) 
«Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 
και

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

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

τικού Συμβούλου, με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο του 
Δημητρίου, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπροσώπου του Δήμου 
Αιγιαλείας στην τριμελή Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως 
πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, 
του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020, για το έτος 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας
   Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας
   Γραφείο Γενικής Αστυνομίας
   Νότιος Λιμένας Πάτρας
   Τ.Κ.261 10 patra.gga@hcg.gr
2)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
4)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 133

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-
δά, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» και 
θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Λεωνίδα Καράμπελα, Πολιτικού 
Μηχανικού MSc, η οποία έχει ως ακολούθως:

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

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

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

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

άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
6. Τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.
7. Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών 

έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Η από 02-02-2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
8. Την από 05-03-2021 Τελική Επιμέτρηση του έργου: 

«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής 

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

Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το τα άρθρα 170 & 172 του 
Ν.4412/2016, προβείτε στην συγκρότηση της εν λόγω τριμελής 
Επιτροπής από τους μηχανικούς που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
κλήρωση σύμφωνα με τα από 21-06-2021 Πρακτικά Κλήρωσης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ.πρωτ.17386/23-05-
2022 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το Πρακτικό Κλήρωσης, 
και το Τεχνικά Δελτίο του έργου».

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,
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β)την ανάγκη ορισμού Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής πα-
ραλαβής του ανωτέρω έργου,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.17386/23.05.2022 ανακοίνωση,
δ)το Αποδεικτικό Ανάρτησής της,
ε)το από 21.06.2021 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
στ)το άρθρο 16 του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) 

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως 
αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 
(Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ)το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. 
Συμπολιτείας», η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη:
1)Βασίλειος Δρύλλης του Αριστοτέλη, Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών, Πρόεδρος.
2)Κωνσταντίνα Ζάχου του Δημητρίου, Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών.
3)Χριστίνα Δαφνοπούλου του Παναγιώτη, Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Χαράλαμπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών, αναπληρωτής Πρόεδρος.
2)Δέσποινα Ράπτη του Ανδρέα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
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3)Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνος, Τ.Ε. Τεχνολόγων 
Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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



ΑΔΑ: 93ΝΤΩ6Χ-ΓΓΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d7a59c70128e28a8595559 στις 20/07/22 13:45
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Απόφαση 134

ΘΕΜΑ:
«Ανάκληση της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της 
οδού Π. Χαραλάμπους 3 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου

Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτη Μάρκου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου και 
26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα δέκα τρεις (13) Ιουλίου 
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. 26483/08.07.2022, 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)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
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3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 5)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 7)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Ανάκληση της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της 
οδού Π. Χαραλάμπους 3 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.83/2022 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)Την ανάκληση της υπ’ αριθ.4/2013 απόφασης Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά μία θέση στάθμευσης επί της οδού Π. 
Χαραλάμπους 3 της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 
την αίτηση του κ. Χρήστου Σωτηρόπουλου οι λόγοι έχουν εκλείψει και

Β)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την ανάκληση 
της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.83/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)το υπ’ αριθ.34970/23.12.2020 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιακών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

γ)την ανάγκη ανάκλησης της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασής του, 
καθόσον εξέλειπαν οι λόγοι και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την ανάκληση της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασής του, περί 

χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Π. Χαραλάμπους 3 στη 



ΑΔΑ: 93ΝΤΩ6Χ-ΓΓΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d7a59c70128e28a8595559 στις 20/07/22 13:45
4

Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθόσον εξέλειπαν οι 
λόγοι.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Τμήμα Συγκοινωνιακών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων
2)Δημοτική Αστυνομία
3)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4)Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
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