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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 151

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού

θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 
5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία 
Τσουκαλά, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Χρήστο Γούτο, 14)Γεώργιο 
Γιοβά, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Δημήτριο Μπούνια, 
17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο 
Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
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22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

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

• «Λήψης απόφασης για τους πρώην εργαζόμενους συμβασιούχους 
με καθεστώς covid».

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»,

γ)το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) 
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών 
προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - 
Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων 
και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και 
αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,
πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 
Αντιπροέδρου, 2)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέως, 3)Χρήστου 
Γούτου, 4)Γεωργίου Γιοβά, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 
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6)Δημητρίου Μπούνια, 7)Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 8)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλου, 9)Βασιλείου Τομαρά, 10)Δημητρίου 
Παναγιωτακόπουλου, 11)Παναγιώτη Γιαννούλη, 12)Βασιλικής 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλου και 
14)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, οι οποίοι καταψήφισαν, ενώ ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκίκας δήλωσε «παρών» και συνεπώς 
η ψήφος του δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, 
όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων», επομένως με δέκα τρεις (13) θετικές και δέκα 
τέσσερις (14) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την κήρυξη του κατωτέρω θέματος με τίτλο:

• «Λήψης απόφασης για τους πρώην εργαζόμενους συμβασιούχους 
με καθεστώς covid».

ως μη κατεπείγον και συνεπώς τη μη ένταξή του προς συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 152

ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή παλαιού σχεδίου

πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας για 
την πραγματοποίηση αμιγώς πολιτιστικών - μουσικών εκδηλώσεων».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΡΙ7Ω6Χ-ΖΤΟ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6358ba9deb32ff008d3ac8b9 στις 01/11/22 07:31
2

Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή παλαιού 
σχεδίου πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας για την πραγματοποίηση αμιγώς πολιτιστικών - μουσικών 
εκδηλώσεων», το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα και 
δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει 
ως ακολούθως:

«Καθώς διανύουμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και 
ψυχολογικής πίεσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι την ανάγκη των δημοτών 
μας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στην 
κοινωνική, πνευματική και ψυχική ανάταση αυτών.

Χρέος του Δήμου μας είναι η πρόοδος, η κοινωνική αρμονία και η 
πολιτιστική παιδεία.

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες κρίνεται 
αναγκαίο η μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή παλαιού 
σχεδίου πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου για την 
πραγματοποίηση αμιγώς πολιτιστικών - μουσικών εκδηλώσεων.

Με το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.062006), 
ορίζεται ότι: «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμου και οι Κοινότητες 
γίνεται δημοπρασία…» και με το άρθρο 201 του ιδίου Νόμου, ότι: «Με 
Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται ή 
διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που 
αφορούν… την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων 
ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις 
δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση και την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια», μέχρι δε την έκδοση του εν λόγω διατάγματος 
εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, 
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως το συμβούλιο 
αποφασίσει ως προς την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 
παλαιού σχεδίου πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Σολωμού - Ρήγα 
Φεραίου - Κανελλοπούλου - Νικ.Πλαστήρα - Εισοδίων - Αγ. Ανδρέου - 
Ομήρου - 1ης Μάη - Σολωμού, για την πραγματοποίηση αμιγώς 
πολιτιστικών - μουσικών εκδηλώσεων, με τη διαδικασία της προφορικής, 
μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81».

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

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

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

β)την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 
παλαιού σχεδίου πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας με σκοπό την πραγματοποίηση αμιγώς πολιτιστικών - 
μουσικών εκδηλώσεων,

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

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

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

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

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή 

παλαιού σχεδίου πόλης 1864 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Σολωμού - Ρήγα 
Φεραίου - Κανελλοπούλου - Νικ.Πλαστήρα - Εισοδίων - Αγίου Ανδρέου 
- Ομήρου - 1ης Μάη - Σολωμού, για την πραγματοποίηση αμιγώς 
πολιτιστικών - μουσικών εκδηλώσεων, με τη διαδικασία της προφορικής, 
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 152/2022.
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



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6358bb3deb32ff008d3ad646 στις 01/11/22 07:23
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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 153

ΘΕΜΑ:
«Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων στο Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων στο Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και δίνει τον λόγο στη Δημοτική Σύμβουλο κα 
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, η 
οποία θέτει υπόψη του Σώματος σχετικό Ψήφισμα, που έχει ως 
ακολούθως:

«Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ήταν και είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που εφάρμοσε η Τ.Α., με 
εξαιρετικά αποτελέσματα στην υποστήριξη αδύναμων κοινωνικά ομάδων 
και πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί η εφαρμογή του.

 Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως επί σειρά ετών, παρέχοντας 
συνεχή και απρόσκοπτη εργασία μέχρι και σήμερα. Αντιμετωπίζουν ένα 
τόσο δύσκολο έργο καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 
στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των Δήμων. Με αφορμή την 
υπ’ αριθ.1548/ 2022 απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ, που ακυρώνει εν 
μέρει το διαγωνισμό, ήτοι την 4Κ/2020/13.05.2020 Προκήρυξη του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταργεί τη 
μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας για το 50% των θέσεων, το μέλλον 
των εργαζομένων φαντάζει ως αβέβαιο. Η ως άνω Απόφαση του ΣτΕ 
ακυρώνει εν μέρει το διαγωνισμό τινάζοντας στον αέρα την ολοκλήρωσή 
του. Επειδή θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα των εργαζομένων, οι οποίοι 
στον Δήμο μας και σε όλους τους Δήμους της χώρας προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους αδιαλείπτως επί 15 χρόνια, προτείνουμε το παρακάτω 
ψήφισμα:

-Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των εργαζόμενων του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  στο κοινωνικό έργο των Δήμων.

-Προσυπογράφουμε το αίτημά τους να μοριοδοτηθούν για την 
ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντά τους.

-Διαμαρτυρόμεθα έντονα για την δυσμενή αυτή εξέλιξη που 
καθιστά επισφαλή την εργασία των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι».
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-Διεκδικούμε την εισαγωγή ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το 
σύνολο των ανθρώπων που σήμερα υπηρετούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι».

Κατόπιν ζήτησε και πήρε τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, επικεφαλής δημοτικής 
παράταξης, ο οποίος πρότεινε τη συμπλήρωση του ψηφίσματος με τα 
ακόλουθα:

«Λόγω των πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων οι εργαζόμενοι 
στο «Βοήθεια στο Σπίτι» είχαν οδηγηθεί σε εργασιακή ομηρία από 
20ετίας. Εργάζονταν σκληρά με ορισμένου χρόνου με αβεβαιότητα, 
ανασφάλεια και στην επιδημία εξυπηρετούσαν ηλικιωμένους και 
ευπαθείς ομάδες με πάνω από 10.090 αιτήσεις επιπλέον. Αν και το 
δικαιότερο ήταν η άμεση μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς 
όρους, ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών που μπορεί να λύσει το 
θέμα με νομοθετική ρύθμιση που θα δοθούν νέοι πίνακες, ώστε στους 
νέους οριστικούς πίνακες να περιλαμβάνονται και εκείνοι που είναι 
στους σημερινούς πίνακες του ΑΣΕΠ».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)το προτεινόμενο ψήφισμα, 
β)την υπ’ αριθ.1548/2022 απόφαση του ΣτΕ,
γ)την ανάγκη έκδοσης σχετικού ψηφίσματος για τη στήριξη των 

εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και
δ)τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έκδοση του κατωτέρω Ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, συνήλθε σήμερα είκοσι 

τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, σε τακτική συνεδρίαση 
και εξέδωσε το παρόν ψήφισμα στήριξης στους εργαζόμενους στο 
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Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θεωρώντας δίκαια τα αιτήματά τους, οι 
οποίοι τόσο στον Δήμο Αιγιαλείας όσο και σε όλους τους Δήμους της 
χώρας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως επί δέκα πέντε (15) 
έτη αλλά λόγω των πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων είχαν 
οδηγηθεί σε εργασιακή ομηρία. Εργάζονταν σκληρά με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, με αβεβαιότητα, ανασφάλεια και στην επιδημία 
εξυπηρετούσαν ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες με πάνω από 10.090 
αιτήσεις επιπλέον. 

-Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των εργαζόμενων του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  στο κοινωνικό έργο των Δήμων.

-Προσυπογράφουμε το αίτημά τους να μοριοδοτηθούν για την 
ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντά τους.

-Διαμαρτυρόμεθα έντονα για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη που 
καθιστά επισφαλή την εργασία των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι».

-Διεκδικούμε την εισαγωγή ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το 
σύνολο των ανθρώπων που σήμερα υπηρετούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι».

-Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε 
νομοθετική ρύθμιση και να δώσει νέους οριστικούς πίνακες, στους 
οποίους να περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που είναι στους 
σημερινούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
grammateia@ydmed.gov.gr και ydmed@ydmed.gov.gr

mailto:grammateia@ydmed.gov.gr
mailto:ydmed@ydmed.gov.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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 154

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τέταρτης (4ης) 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία 
Τσουκαλά, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Χρήστο Γούτο, 14)Γεώργιο 
Γιοβά, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Δημήτριο Μπούνια, 
17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο 
Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.5/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τέταρτη (4η) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 
2022, με εγγραφή νέων Κ.Α. και ενίσχυση υπάρχοντος, που αφορούν τα 
κατωτέρω έργα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους:

Α)«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Ποταμίτικος 
Γιαλός ΤΚ Καλαμιά», με πίστωση 70.000,00 € από Δ.Π.,

Β)«Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων Κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας 
(Έτους 2022)», με πίστωση 74.400,00 € από Δ.Π.,

Γ)«Κατασκευή τσιμεντόστρωσης οδού από κοιμητήριο Πλατάνου 
προς περιοχή Γιαννίκα», με πίστωση 175.000,00 € από Δ.Π.,

Δ)«Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα 
Δαμακινίου της ΔΕ Ερινεού», με πίστωση 37.200,00 € από Δ.Π.,

Ε)«Βελτίωση πρόσβασης σε περιοχές με γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας», με πίστωση 
500.000,00 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-
2020 και

ΣΤ)«Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας», με 
πίστωση 90.557,13 € από Δ.Π., όπως αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα:

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

1 30-
7323.235

«Κατασκευή
τοιχίου 

αντιστήριξης στον 
οικισμό

Ποταμίτικος Γιαλός 
ΤΚ Καλαμιά»

70.000,00 € Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για 
την κατασκευή 

Τοιχίου 
αντιστήριξης από 

οπλισμένο 
σκυρόδεμα καθώς 
και την επισκευή 
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του παραλιακού 
δρόμου

με οπλισμένο 
σκυρόδεμα για άρση 

της
επικινδυνότητας 

στον οικ. 
Ποταμίτικος Γιαλός 

της Τ.Κ.
Καλαμιά

2 30-
7331.030

«Κατεδαφίσεις 
Επικίνδυνων 
Κατασκευών 

Δήμου
Αιγιαλείας (Έτους 

2022)»

74.400,00 € Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για
κατεδάφιση 
επικίνδυνων 

κτισμάτων για άρση 
της επικινδυνότητας 

τους».

3 30-
7323.236

«Κατασκευή 
τσιμεντόστρωσης 

οδού από 
κοιμητήριο 

Πλατάνου προς 
περιοχή Γιαννίκα»

175.000,00 € Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για 
την κατασκευή 

έργου για την άρση 
της επικινδυνότητας

οδού από 
Κοιμητήριο 

Πλατάνου προς 
περιοχή Γιαννίκα

4 30-
7322.016

«Διαμόρφωση 
κοινοχρήστου 
χώρου στην 
Κοινότητα 

Δαμακινίου της ΔΕ 
Ερινεού»

37.200,00 Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για 
την κατασκευή 
έργου για την 

διαμόρφωση του 
Κοινοχρήστου 
Χώρου στην 
Κοινότητα 
Δαμακινίου

5 64-
7323.008

«Βελτίωση 
πρόσβασης σε 

περιοχές με 
γεωργικές και 
κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις του 
Δήμου Αιγιαλείας»

500.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚ
ΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗΣ 

(Π.Α.Α.) 
2014-2020

Εγγραφή νέου Κ.Α. 
προκειμένου να 

καταστεί δυνατόν 
να συναφθεί 

δημόσια σύμβαση

6 30-
7322.014

«Κατασκευή 
παιδικών χαρών του 
Δήμου Αιγιαλείας»

90.557,13 €

ΣΑΤΑ 
2019: 

72.557,13 €
Δ.Π: 

Ενίσχυση Κ.Α.
προκειμένου να
αποπληρωθεί η
αναθεώρηση».
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15.000,00 €
Δ.Π.: 

3.000,00 €

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.5/2022 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. 
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) και 126/2022 (ΑΔΑ: 6631Ω6Χ-ΕΨΠ) αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022, οι οποίες ελέγχθηκαν 
και βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθ.πρωτ.59603/14.04.2022 (ΑΔΑ: 
60ΤΒΟΡ1Φ-ΟΙΕ), 92754/15.06.2022 (ΑΔΑ: 9Ω2ΒΟΡ1Φ-ΖΑΤ) και 
118425/27.07.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΠΠΟΡ1Φ-Ψ5Γ) 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 εγγραφούν νέοι Κ.Α. 
αλλά και να ενισχυθεί υπάρχον Κ.Α.,

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»,
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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) 
«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 οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω 
πρόταση συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τέταρτη (4η) 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), 86/2022 (ΑΔΑ: 
6ΦΧΞΩ6Χ-3ΚΑ) και 126/2022 (ΑΔΑ: 6631Ω6Χ-ΕΨΠ) 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), 92754/15.06.2022 (ΑΔΑ: 9Ω2ΒΟΡΙΦ-ΖΑΤ) και 
118425/27.07.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΠΠΟΡ1Φ-Ψ5Γ) αντίστοιχα, όμοιες του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, με εγγραφή νέων Κ.Α. αλλά και ενίσχυση 
υπάρχοντος, που αφορούν τα κατωτέρω έργα, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ολοκλήρωσή τους:

Α)«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Ποταμίτικος 
Γιαλός ΤΚ Καλαμιά», με πίστωση 70.000,00 € από Δ.Π.,

Β)«Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων Κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας 
(Έτους 2022)», με πίστωση 74.400,00 € από Δ.Π., 

Γ)«Κατασκευή τσιμεντόστρωσης οδού από κοιμητήριο Πλατάνου 
προς περιοχή Γιαννίκα», με πίστωση 175.000,00 € από Δ.Π.,
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Δ)«Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα 
Δαμακινίου της ΔΕ Ερινεού», με πίστωση 37.200,00 € από Δ.Π.,

Ε)«Βελτίωση πρόσβασης σε περιοχές με γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας», με πίστωση 
500.000,00 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-
2020 και

ΣΤ)«Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας», με 
πίστωση 90.557,13 € από Δ.Π., όπως αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα:

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

1 30-
7323.235

«Κατασκευή
τοιχίου 

αντιστήριξης στον 
οικισμό

Ποταμίτικος Γιαλός 
ΤΚ Καλαμιά»

70.000,00 € Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για 
την κατασκευή 

Τοιχίου 
αντιστήριξης από 

οπλισμένο 
σκυρόδεμα καθώς 
και την επισκευή 
του παραλιακού 

δρόμου
με οπλισμένο 

σκυρόδεμα για άρση 
της

επικινδυνότητας 
στον οικ. 

Ποταμίτικος Γιαλός 
της Τ.Κ.
Καλαμιά

2 30-
7331.030

«Κατεδαφίσεις 
Επικίνδυνων 
Κατασκευών 

Δήμου
Αιγιαλείας (Έτους 

2022)»

74.400,00 Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για
κατεδάφιση 
επικίνδυνων 

κτισμάτων για άρση 
της επικινδυνότητας 

τους

3 30-
7323.236

«Κατασκευή 
τσιμεντόστρωσης 

οδού από 
κοιμητήριο 

Πλατάνου προς 
περιοχή Γιαννίκα»

175.000,00 € Δ.Π.

Εγγραφή ΚΑ για 
την κατασκευή 

έργου για την άρση 
της επικινδυνότητας

οδού από 
Κοιμητήριο 

Πλατάνου προς 
περιοχή Γιαννίκα

4 30-
7322.016

«Διαμόρφωση 
κοινοχρήστου 37.200,00 Δ.Π. Εγγραφή ΚΑ για 

την κατασκευή 
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χώρου στην 
Κοινότητα 

Δαμακινίου της ΔΕ 
Ερινεού»

έργου για την 
διαμόρφωση του 
Κοινοχρήστου 
Χώρου στην 
Κοινότητα 
Δαμακινίου

5 64-
7323.008

«Βελτίωση 
πρόσβασης σε 

περιοχές με 
γεωργικές και 
κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις του 
Δήμου Αιγιαλείας»

500.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚ
ΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗΣ 

(Π.Α.Α.) 
2014-2020

Εγγραφή νέου Κ.Α. 
προκειμένου να 

καταστεί δυνατόν 
να συναφθεί 

δημόσια σύμβαση

6 30-
7322.014

«Κατασκευή 
παιδικών χαρών του 
Δήμου Αιγιαλείας»

90.557,13 €

ΣΑΤΑ 
2019: 

72.557,13 €
Δ.Π: 

15.000,00 €
Δ.Π.: 

3.000,00 €

Ενίσχυση Κ.Α.
προκειμένου να
αποπληρωθεί η
αναθεώρηση

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2022.
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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 155

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.332/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΥΩ6Χ-5ΚΡ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν την αναμόρφωση του 
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)τις υπ’ αριθ.259/2022 (ΑΔΑ: 9Η8ΛΩ6Χ-Ε2Α) και 288/2022 

(ΑΔΑ: 6Μ6ΜΩ6Χ-ΔΟΗ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022,

β)την υπ’ αριθ.56/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΞ7Ω6Χ-9ΛΚ) απόφασή του, 
περί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των 
οικονομικών 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), 109/2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΕΩ6Χ-ΡΙΤ), 127/2022 (ΑΔΑ: 
6Ω6ΡΩ6Χ-8ΔΤ) και 140/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ6Ω6Χ-3ΔΧ) αποφάσεις του, 
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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), 108216/08.07.2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΧΠΟΡ1Φ-4Ω5), 117160/25.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΙΗΟΡ1Φ-ΤΜΔ) 
και 159634/03.10.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΝΨΟΡ1Φ-Ω0Γ) 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 
Κοινοτήτων»,

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 
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»,

η)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”)»,

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 
διατάξεις», 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 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,
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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 
τοπικής αυτοδιοίκησης»,

ιβ)το άρθρο έκτο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (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 
Συμβούλους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και 
σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 
του Ν.4623/ 2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 
189 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την παρ.8 του 
άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ. 108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από 
την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], 
δεν τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9)Βασίλειος Τομαράς, 
10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 11)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
14))Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 15)Μαρία Ιατροπούλου, 
16)Γεώργιος Κουβαράς, 17)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος και 
18)Γεώργιος Γκίκας 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 
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μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης 
(είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)». (Και επιπλέον) «…χωρίς όμως να 
τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει 
από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται 
για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς η μοναδική πρόταση, απουσών 
εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 
του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.9 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Η 
πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης 
του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.332/ 2022 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΥΩ6Χ-5ΚΡ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

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

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με ενίσχυση Κ.Α. εσόδων με την αποδοχή 
της επιχορήγησης αριθ.63389/28.09.2022 απόφασης με ΑΔΑ: 
ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 259.163,11 € 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ως ακολούθως:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 259.163,11

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 431.183,74 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων 
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Μετά από εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 προκειμένου 
να προβεί σε ενέργειες για την κάλυψη δαπάνης υπηρεσίας ελέγχου κατ’ 
οίκων ασθενούντων υπαλλήλων σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή 
Γενικής Ιατρικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 96 του ν.4483/2017 ως 
ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6117.003 Αμοιβή ιατρού εργασίας 500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 430.683,74 €

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

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2022 
με την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων, ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €
10-

7131.001
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. 

ΑΙΓΙΟΥ 2.000,00

10-
7131.003

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ 

Δ.Ε.ΑΙΓΕΙΡΑΣ
2.000,00

10-
6262.002

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και ετήσιου 
περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων

προσώπων  για τα δημοτικά κτίρια του
Δήμου Αιγιαλείας

1.100,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 425.583,74 €
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4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, Επικοινωνίας & 
Δημοσίων  Σχέσεων, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022 με την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη 
της δαπάνης των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου ως 
ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 6.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 419.383,74 €

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

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

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
6261.018 Συντήρηση  περιβάλλοντα χώρου του  ΣΜΑ 5.952,00

00-
6312.002 Λοιποί Φόροι 35.000,00

00-
8113.000 Π.Ο.Ε. 2.809,51

20-6021.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)

12.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου -12.000,00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 375.622,23 €

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

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου & 
Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει αρμοδιότητα για επείγουσες 
παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που μπορούν να 
προκληθούν στον Δήμο μας για την κάλυψη δαπανών που μπορεί να 
προκύψουν, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 
ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
6262.032

Επείγουσες παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από

φυσικές καταστροφές
30.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 345.622,23 €

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

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας 
έχει αυξημένες ανάγκες για την συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων 
πρασίνου και τη συντήρηση και επισκευή των αρδευτικών συστημάτων 
που είναι εγκατεστημένα στους υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας και οι απαιτήσεις για εγκατάσταση νέων 
αρδευτικών συστημάτων με τις επακόλουθες προμήθειες των 
ανταλλακτικών που απαιτούνται και εν γένει η προμήθεια εξαρτημάτων 
άρδευσης με την τοποθέτησή τους είναι απαραίτητα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων του Δήμου 
Αιγιαλείας. Επίσης το γεγονός ότι α) το κλάδεμα των ψηλών δέντρων 
στη Δ.Ε Αιγίου είναι υποχρεωτικό να διενεργείται προκειμένου να 
ελέγχεται το ύψος των πολύ ψηλών δέντρων και απαιτεί υπαλληλικό 
προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας, εκπαιδευμένο για κλάδεμα επάνω σε 
ανυψωτικό μηχάνημα καθώς και τη χρήση γερανοφόρου οχήματος 
κλιμακούμενου μεγάλου ύψους το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος Αιγιαλείας 
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και β) το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας είναι αποδέκτης έκτακτων 
αιτημάτων κλάδευσης πολλών ψηλών δέντρων για άρση της 
επικινδυνότητας Εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναμορφώνεται 
ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

35-
6262.021

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
εγκαταστάσεων 7.000,00

35-
6262.013

Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών
δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος 

Δ.Ε Αιγίου
12.400,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 326.222,23 €

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

Σύμφωνα με  την παρ.1 άρθρο 58 του N.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και 
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 
η αρμοδιότητα της εξειδίκευσης σε Νομικό Πρόσωπο ασκείται από την 
Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2021 
από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» για το 2021 ανήλθαν στο ποσό των 1.694.026,48 €. Για 
το 2022 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.447.928,50 € και 
σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.5281/B/26.11.2018  βάση του οποίου η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των 
1.009.200,00 € και τον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 
οικονομικού έτους 2022 στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για 
την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων δράσεων αρμοδιότητας του, σας γνωρίζουμε ότι από την 
έναρξη του έτους 2022 έως και σήμερα,  έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι 
οποίες κρίνονται απολύτως επιτακτικές για τη λειτουργία των δομών του 
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για τις οποίες είτε δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 είτε οι 
προβλεπόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
συγκεκριμένων αναγκών στο σύνολό τους.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
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Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
130.000,00 € παρατίθενται ως ακολούθως:

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους που έχει εκτοξευτεί στα ύψη 
έχει ως συνέπεια το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών να μην μπορεί 
να αντιμετωπιστεί.

Επίσης υπάρχει μεγάλη αύξηση της τιμής των  ειδών που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού όπως π.χ. τρόφιμα, 
καθαριστικά κ.λπ.

Η μείωση των συμμετοχών στα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης
• Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών ώστε αυτές 

να πληρούν τις  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις 
ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά. 

• Την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών λόγω covid στην λειτουργία 
των παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δομών 
του Ν.Π.Δ.Δ.

• Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών 
και των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται για την ασφαλή 
λειτουργία τους. 

• Την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των 
απαραίτητων πιστοποιητικών Κλειστών Γυμναστηρίων  ώστε να 
δανειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.

Με βάση τα παραπάνω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:
   
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €
00-

6731.000 Προαιρετικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ. 130.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 196.222,23€

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

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Συγκοινωνιών -
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων έλαβε προμετρητικά στοιχεία και 
εκπόνησε προμελέτη για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α.
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Αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 
2022, με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ» και πίστωση 37.200,00 € για την διαμόρφωση 
κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Δαμακινίου.

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7322.016

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ
37.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 159.022,23€

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

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Συγκοινωνιών -
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών έργων έλαβε προμετρητικά στοιχεία και 
εκπόνησε προμελέτη για την κατασκευή τσιμεντόστρωσης 
οδοστρώματος, κατασκευής ρείθρων και τεχνικών Φ800, 
προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α. στον οικισμό Πλατάνου για την 
αποκατάσταση της βατότητας και την άρση της επικινδυνότητας στην 
οδό από Κοιμητήριο Πλατάνου προς περιοχή ΓΙΑΝΝΙΚΑ.

Αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 
2022, με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ» για την αποκατάσταση της βατότητας 
και την άρση της επικινδυνότητας στην εν λόγω οδό ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7323.236

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ
175.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -6.360,00
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6262.049 ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
30-

6255.001 Ασφάλιστρα ΜΥΗΣ Τσιβλού -1.900,00

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την
είσπραξη τελών και φόρων -10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 2.282,23 €

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

Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός 2022 προκειμένου να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου, έως τέλος του έτους.

Με την αριθ.30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΑΔΑ68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας από 
το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς 
άξονες του προγράμματος με το ποσό των 872.600,00 €.

Κατά το έτος 2019 κατόπιν συνεννόησης με  το Υπουργείο 
Εσωτερικών διατέθηκε πίστωση ύψους 619.773,00 € για την εκτέλεση 
της «Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά 
στερεών αποβλήτων με σκοπό την διαχείρισή τους». Από την παραπάνω 
πίστωση απορροφήθηκε το ποσό των 252.733,00 € και το υπολοιπόμενο 
ποσό 367.040,00 € προτείνεται όπως καλύψει δαπάνες που η διεύθυνση 
καθαριότητας αιτείται ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

69-
6737.001 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 237.000,00

69-
6279.001

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

- στρωμάτων - ογκωδών αντικειμένων
124.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

69- Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και -361.000,00
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6414.002 προσομοιωμένων προς αυτά στερεών
αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας με

σκοπό την διαχείρισή τους
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 2.282,23 €

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Εσόδων

Στο άρθρο 6 της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.161/Α’/22.08.2020, 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/2020, Φ.Ε.Κ.177/Α’/15.09.2020 και 
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4735/2020, 
Φ.Ε.Κ.197/Α’/ 12.10.2020 ορίζονται τα παρακάτω όσο αφορά τις 
αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού:

«Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της 
σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς 
ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες 
ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, 
γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, 
ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η 
απόφαση του 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».

Με την αριθ.πρωτ.52248/27.09.2018 (ΑΔΑ: Ω7Ι1465ΧΘ7-684) 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Θέμα «Ένταξη Πράξης του 
Δήμου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
& αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας», και η χρηματοδότηση του 
Δήμου μας, με το ποσό των 234.900,00 € από το Πρόγραμμα πλέον 
ίδιους πόρους 65.100,00 € συνολικά 300.000,00 €. Μετά από 
αναθεώρηση τιμών στο έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας» ζητήσαμε και λάβαμε επιπλέον 
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χρηματοδότηση 9.410,52 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 
οποία θα πρέπει κάνουμε αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Με βάση τα παραπάνω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022 με την εγγραφή της χρηματοδότησης στο 
σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α.1322.009 με τίτλο 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου 
Αιγιαλείας (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)» και ποσό 9.410,52 € και τη 
μεταφορά του μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων με 
την ενίσχυση του Κ.Α.64-7331.010 με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας» και ποσό 
9.410,52 €, ως εξής:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

64-
7331.010

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας 9.410,52

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1322.009
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας (ΣΑΕ 
055 2017ΣΕ05500010)

9.410,52

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 2.282,23€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 156

ΘΕΜΑ:
«Συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από 
Κ.Α.Π. έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των

Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο «Συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από 
Κ.Α.Π. έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους» και δίνει τον λόγο στον 
Δήμαρχος Αιγιαλείας-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή 
του, που έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.18/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 06/04/2022 έκανε την 
συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των σχολείων στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 62.770,70 € και το οποίο 
έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα 
με το 04-10-2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν.4555/2018 ο 
Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 
Δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 
συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
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Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, την απόφαση της ΔΕΠ 
καθώς και το 04-10-2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακαλούμε για την 
εξειδίκευση και  έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 62.770,70 € και την 
κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:

Α) Να κατανεμηθεί το ποσό των 31.385,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Β) Να κατανεμηθεί το ποσό των 31.385,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων  
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».

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

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

Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.18/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΤΒΩ6Χ-52Δ) απόφαση της 

Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.63358/28.09.2022 (ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-

5ΛΗ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών,
δ)το από 04.10.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
ε)την ανάγκη συμπληρωματικής κατανομής στα Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων 
αρμοδιότητάς τους,

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 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
Τη συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από Κ.Α.Π. έτους 
2022, συνολικού ποσού 62.770,70 €, ως ακολούθως:

Α)Ποσού 31.385,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Β)Ποσού 31.385,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Ε-
πιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
3)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
4)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 157

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (πρώην 

Νηπιαγωγείου) που βρίσκεται στη Δημοτική 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο 
Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Μαρία 
Τσουκαλά, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Χρήστο Γούτο, 14)Γεώργιο 
Γιοβά, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Δημήτριο Μπούνια, 
17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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.
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Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (πρώην 
Νηπιαγωγείου) που βρίσκεται στη Δημοτική 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.:34384/23.10.2017 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας εκμίσθωσε το δημοτικό ακίνητο «πρώην Νηπιαγωγείο» που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου 
Αιγιαλείας. Το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στην κα Καπετζώνη 
Ευθυμία του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 
«περί εκμίσθωσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας», κατόπιν της 
αριθ.234/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για πέντε (5) έτη 
ήτοι από 23/10/2017 έως 22/10/2022.

Με την αριθ.πρωτ.:36815/13-09-2022 αίτησή της η κα Καπετζώνη 
Ευθυμία του Κωνσταντίνου, αιτείται την παράταση της εκμίσθωσης από 
τη λήξη του εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 
22/10/2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού, συναινούντων και των 
δύο μερών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν λόγω 
μισθώτρια δεν οφείλει μισθώματα για το αναφερόμενο ακίνητο, 
σύμφωνα με την από 18-10-2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας 
του Δήμου Αιγιαλείας. Με την αριθ.15/2022 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.:36815/13-09-2022 αιτήσεως της κας 
Καπετζώνη Ευθυμίας του Κωνσταντίνου περί παράτασης της 
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εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «πρώην Νηπιαγωγείου» που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου 
Αιγιαλείας έως και 22/10/2024».

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,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.36815/13.09.2022 αίτηση της μισθώτριας κας 
Ευθυμίας Καπετζώνη του Κωνσταντίνου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.34384/23.10.2017 συμφωνητικό εκμίσθωσης 
ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της ανωτέρω μισθώτριας,

δ)την υπ’ αριθ.15/2022 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, περί παροχής σύμφωνης γνώμης 
παράτασης της χρονικής διάρκειας εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου,

ε)την από 18.10.2022 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»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «πρώην 

Νηπιαγωγείο», το οποίο βρίσκεται επί της Δημοτικής Κοινότητας 
Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως και τις 
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22.10.2024, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.36815/13.09.2022 αιτήσεως της 
μισθώτριας κας Ευθυμίας Καπετζώνη του Κωνσταντίνου,, σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθ.πρωτ.34384/23.10.2017 συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτου μεταξύ 
του Δήμου Αιγιαλείας και της ανωτέρω μισθώτριας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Ευθυμία Καπετζώνη, (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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 158

ΘΕΜΑ:
«Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου και Ροδοδάφνης Δήμου
Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου και Ροδοδάφνης Δήμου 
Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων, περιλαμβάνεται και η 
ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η 
αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την 
περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη 
στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή 
τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται νά αφορά και εις τους κατοίκους 
άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή 
μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων 
ζήτημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής 
διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας». 
(ΣτΕ ολ. 1316/1979).

Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον 
να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως 
ώστε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η 
αποδοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η 
δυνατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την Επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η οποία όμως στον Δήμο μας δεν 
έχει συγκροτηθεί καθόσον δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους 
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα να μην 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των μελών της, ο 
οποίος μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 
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(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».

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή 
μετονομασίας υφισταμένων, προτείνεται η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να αφορά σε όλη την οδό και να αποφεύγεται η κατάτμησή 
της μέσω χρήσης πλέον της μίας ονομασίας, προκειμένου να μην 
προκαλείται σύγχυση των πολιτών.

Επίσης συνιστάται για λόγους ομοιομορφίας και κυρίως 
χρηστικότητας, η αρίθμηση των οδών να γίνεται με αύξουσα αριθμητική 
σειρά από ανατολή προς δύση και από βορρά προς νότο, με τους ζυγούς 
αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρόμου.

Εξάλλου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και λόγω των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και 
Πληθυσμού - Κατοικιών που πραγματοποιεί, για τη διευκόλυνση και την 
πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι της Χώρας να προβούν 
το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών - πλατειών και στην 
αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των 
αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους 
οποίους υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) των ανωτέρω στοιχείων».

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ.6/8257/ 
03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) σχετική Εγκύκλιό του με θέμα: 
«Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών», κατόπιν 
ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του, παρέχει 
οδηγίες για την πληρέστερη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.3463/2006, όπως ισχύει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Της 
απόφασης προηγείται εισήγηση του Συμβουλίου Κοινότητας ή του 
Πρόεδρου Κοινότητας.

Επιπλέον της εισήγησης του Συμβουλίου της Κοινότητας, όπου 
απαιτείται, συστατικό στοιχείο λήψης της τελικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί η σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από:

Α) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή 
τον προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρο,
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Β) Δύο εκπρόσωπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που 
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της, 
και

Γ) Δύο καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 
02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο 
χαρακτηρίζεται εκ του νόμου σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με την 
έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί:
✓ στην περίπτωση της θετικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, 

είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να 
απέχει από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής 
αιτιολογίας για την επιλογή, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν 
μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.

✓ στην περίπτωση παροχής αρνητικής σύμφωνης γνώμης από την 
Επιτροπή, είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου 
ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς 
την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η 
μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η 
αρνητική γνώμη της Επιτροπής.
Εφόσον η σύμφωνη γνώμη ενσωματωθεί σε θετική ή αρνητική 

εκτελεστή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί μη αυτοτελή, μη 
εκτελεστή πράξη.

Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους. Για 
παράδειγμα, λόγο μετονομασίας θα μπορούσε να συνιστά η ύπαρξη οδού 
στον ίδιο Δήμο ή σε πολύ κοντινή απόσταση σε όμορο Δήμο, με το ίδιο 
όνομα, ή οδού με δυσπρόφερτο ή κατά κρίση ακατάλληλο όνομα, κ.τ.λ.

Συνεπώς, η επίκληση «εξαιρετικών λόγων» πρέπει να αιτιολογείται 
σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στο πρακτικό της απόφασης ή να προκύπτει 
από τα στοιχεία του φακέλου.

Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για αρμοδιότητα που πρέπει να 
εφαρμόζεται με φειδώ, δεδομένων των επιπτώσεων που συνεπάγεται η 
αλλαγή ονομασίας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην 
προσαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα μεγάλων οδών της 
Πρωτεύουσας, που παρά τις, από ετών, αποφάσεις μετονομασίας τους, 
εξακολουθούν χάριν συνήθειας, να αναφέρονται από τους πολίτες με τις 
παλαιές τους ονομασίες (π.χ. Πανεπιστημίου αντί Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Πειραιώς αντί Παναγή Τσαλδάρη, Πατησίων αντί 28ης Οκτωβρίου κ.λπ.) 
ή της πόλης του Αιγίου (π.χ. Περιμετρικής αντί Ιωάννη Βασιλειάδη).
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Χρονικό διάστημα για τη μετονομασία υφιστάμενης οδού, 
πλατείας ή συνοικίας δεν υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία, δεδομένου 
ότι συναρτάται με τους λόγους επίκλησης της αναγκαιότητας για τη 
μετονομασία.

Η μετονομασία γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται 
για την ονομασία των οδών, πλατειών ή συνοικιών.

Συστατικό στοιχείο νόμιμης υπόστασης της απόφασης ονομασίας 
ή μετονομασίας οδού, πλατείας ή συνοικίας, αποτελεί η δημοσίευσής της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 97 του Δ.Κ.Κ.

Συνεπώς, για τη νόμιμη υπόστασή της, τρεις (3) μέρες μετά τη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να δημοσιευτεί στο 
δημοτικό κατάστημα ο αριθμός απόφασης και το περιεχόμενό της (καίτοι 
αρκεί η περίληψη, προτείνεται η ανάρτηση του πλήρους περιεχομένου 
της απόφασης, δεδομένης της σπουδαιότητας που συνεπάγεται η άσκηση 
της αρμοδιότητας) και να συνταχθεί αποδεικτικό δημοσίευσης από τον 
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να 
αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

H ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών 
«τελειώνεται ήδη με ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου», η οποία, ως εκ της φύσεώς της, υπόκειται στον έλεγχο 
νομιμότητας του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της 
ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Προς διευκόλυνσή σας αλλά και για την ορθή και διεξοδικότερη 
ενημέρωσή σας, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας εφαρμοζόμενης 
διαδικασίας:

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1ο

Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία 
διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας 
οδού κ.λπ.

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Η εισαγωγή του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, από τον 
Πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε 
και με οποιαδήποτε αφορμή.

2ο

Αποστολή της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Συμβούλιο Κοινότητας 
ή στον Πρόεδρο 
Κοινότητας προκειμένου 
να εισηγηθεί την ονομασία 
ή μετονομασία

Συμβούλιο 
Κοινότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
τάσσει προθεσμία εντός της 
οποίας το Συμβούλιο 
Κοινότητας ή ο Πρόεδρος 
Κοινότητας παρέχει την 
εισήγησή του. Εφόσον η 
τασσόμενη προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, 
ακολουθείται η επόμενη 
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ενέργεια.

3ο

Αποστολή της εισήγησης 
στην Επιτροπή του άρθρου 
8 του Ν.3463/2006 
προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει

Επιτροπή του 
άρθρου 8 του 
Ν.3463/2006

Προκειμένου να μην 
εκκρεμούν αιτήματα 
ονομασίας ή μετονομασίας 
οδών κ.λπ., προτείνεται η 
συνεδρίαση της Επιτροπής 
τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα, εφόσον φυσικά 
υφίστανται σχετικά αιτήματα.

4ο

Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επί της 
σύμφωνης γνώμης της 
Επιτροπής

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση καλείται 
υποχρεωτικά, με δικαίωμα 
ψήφου, ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας στην περίπτωση 
που αφορά στην ονομασία ή 
μετονομασία δρόμων κ.λπ. 
της Κοινότητας αυτής (άρθρα 
81 & 82 του Ν.3852/ 2010).
Η πρόσκληση και συμμετοχή 
στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου μέσω 
παροχής ψήφου του 
Προέδρου της Κοινότητας 
πραγματοποιείται ασχέτως 
παροχής εισήγησης από το 
Συμβούλιο της Κοινότητας ή 
τον Πρόεδρο Κοινότητας.

5ο Δημοσίευση και ανάρτηση 
της απόφασης

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 

Δήμου

Η δημοσίευση και ανάρτηση 
πραγματοποιείται αμελλητί 
από τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Δήμου.
Καίτοι η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι 
εκτελεστή από τη δημοσίευσή 
της, προτείνεται η αναστολή 
εκτέλεσής της μέχρι την 
άπρακτη πάροδο του 
χρονικού διαστήματος των 
δεκαπέντε ημερών σύμφωνα 
με το άρ. 227 του 
Ν.3852/2010, εντός του 
οποίου μπορεί να ασκηθεί 
διοικητική προσφυγή.

6ο 
Πραγματοποίηση της 
υλικής ενέργειας 
ονομασίας ή μετονομασίας 
της οδού κ.λπ.

Αρμόδια 
Υπηρεσία του 
Δήμου κατά 
περίπτωση

Αναγκαία καθίσταται η 
ενημέρωση δημοτών, 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, 
για την ονομασία ή 
μετονομασία οδού κ.λπ., 
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μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου καθώς και κάθε άλλου 
πρόσφορου μέσου ή τρόπου. 
Αυτονόητη είναι και η 
τοποθέτηση ή αλλαγή 
πινακίδων πληροφορίας.

Κατόπιν αυτών και με αφορμή:
1)Την υπ’ αριθ.πρωτ.39586/03.10.2022 αίτηση της κας Έλλης 

Στιβαρού του Γεωργίου, με την οποία ζητά να δοθεί ονομασία σε 
αδιέξοδο χωματόδρομο επί της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων 
Δήμου Αιγιαλείας και

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.39589/03.10.2022 αίτηση του κ. Γεωργίου 
Ρόντου του Ευαγγέλου, με την οποία ζητά να δοθεί ονομασία, καθώς και 
αρίθμηση, σε πάροδο της οδού Ιωάννη Μεταξά της Δημοτικής 
Κοινότητας Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας και 

3)Την υπ’ αριθ.πρωτ.42030/18.10.2022 αίτηση είκοσι οκτώ (28) 
κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, με 
την οποία ζητούν να δοθεί ονομασία σε οδό η οποία βρίσκεται επί της 
ανωτέρω Κοινότητας και συγκεκριμένα στην ανατολική παραλιακή οδό 
της Αβύθου, από την γωνία αυτής όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία Κωστα- 
ρίδη έως και το τέλος της οδού στην περιοχή Φασουλέικα,

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την ανάγκη ονο- 
μασίας των ανωτέρω ανωνύμων οδών και να ορίσει προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών, εντός της οποίας τα Συμβούλια των παραπάνω Δημοτικών 
Κοινοτήτων Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου και Ροδοδάφνης θα εισηγηθούν 
σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006».

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)τις υπ’ αριθ.πρωτ.39586/03.10.2022, 39589/03.10.2022 και 

42030/18.10.2022 αιτήσεις της κας Έλλης Στιβαρού του Γεωργίου, 
Γεωργίου Ρόντου του Ευαγγέλου και είκοσι οκτώ (28) κατοίκων της 
Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, αντίστοιχα,

γ)την ανάγκη ονομασίας ανωνύμων οδών των εν λόγω Δημοτικών 
Κοινοτήτων,

δ)τις διατάξεις του άρθρου 8 και της περ.14 της παρ.Ιγ του άρθρου 
75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων»,
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ε)την υπ’ αριθ.6/8257/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ονομασία ή μετονομασία οδών, 
πλατειών ή συνοικιών» και

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

ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 

Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)Διαπιστώνει την ανάγκη ονομασίας των κάτωθι ανωνύμων 

οδών:
1)Του αδιεξόδου χωματόδρομου μεταξύ παραλιακού δρόμου και 

οικίας Άγγελου Σπυράντη επί της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων 
Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.39586/03.10.2022 
αιτήσεως της κας Έλλης Στιβαρού του Γεωργίου.

2)Της παρόδου της οδού Ιωάννη Μεταξά, καθώς και αρίθμηση 
αυτής επί της της Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας, 
κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.39589/03.10.2022 αιτήσεως του κ. Γεωργίου 
Ρόντου του Ευαγγέλου.

3)Της οδού η οποία βρίσκεται επί της Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην ανατολική 
παραλιακή οδό της περιοχής Αβύθου, από την γωνία αυτής όπου 
βρίσκεται η ιδιοκτησία Κωσταρίδη έως και το τέλος της οδού στην 
περιοχή Φα-σουλέικα, κατόπιν της υπ’ αριθ.πρωτ.42030/18.10.2022 
αιτήσεως είκοσι οκτώ (28) κατοίκων της εν λόγω Κοινότητας.

Β)Ορίζει ως προθεσμία το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) 
ημερών, εντός της οποίας τα Συμβούλια των ανωτέρω Δημοτικών 
Κοινοτήτων Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου και Ροδοδάφνης, θα εισηγηθούν 
σχετικά στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006.

Εφόσον η ανωτέρω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, 
ακολουθείται η επόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2022.
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Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων
2)Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου
3)Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης
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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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 159

ΘΕΜΑ:
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Συμβουλευτική 
Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δασών 

Π.Ε. Αχαΐας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Συμβουλευτική 
Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δασών 
Π.Ε. Αχαΐας» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθ.151344/165/18.01.2017 
Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.206/τ.Β/30.01.2017) «Καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης 
των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών», η Διεύθυνση Δασών κάθε 
Νομού υποχρεούται κάθε δύο (2) έτη να συστήνει μη αμοιβόμενη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), η 
οποία αποτελείται από:

• εκπρόσωπο την τοπικής δασικής υπηρεσίας,
• εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,
• εκπροσώπους ορειβατικών συλλόγων, σωματείων, εν δυνάμει 

δικαιούχους κατά το άρθρο 13 και ενδεχομένως άλλων σχετικών 
φορέων της περιοχής (π.χ. εκπροσώπους ΑμεΑ).
Η ανωτέρω Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) είναι 

πενταμελής, με αναπληρωτές των τακτικών μελών της και τα ειδικότερα 
ζητήματα που αφορούν στη σύνθεση και συγκρότησή της καθορίζονται 
με την απόφαση σύστασής της.

Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορειβατικών 
Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) είναι:

Α)Η εξέταση των αναγκών συντήρησης για τα υφιστάμενα 
μονοπάτια. Αυτά τα στοιχεία δύναται να συλλέγονται κατόπιν αυτοψιών, 
επιβεβαιωμένων πληροφοριών χρηστών καθώς και προτάσεων ή 
αιτημάτων χρηστών των μονοπατιών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, τα οποία θα κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών 
του Νομού, προκειμένου να εξετάζονται από τη Σ.Ε.Π.Ο.Δ.

Β)Η εξέταση προτάσεων για ένταξη νέων μονοπατιών στο δίκτυο.
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Γ)Η γνωμοδότηση επί των υποβληθέντων μελετών διάνοιξης ή 
συντήρησης μονοπατιών.

Δ)Η προεκτίμηση της οικονομικής δαπάνης ανάλογα με τις 
εργασίες συντήρησης ή κατασκευής.

Ε)Η προβολή των υφιστάμενων ορειβατικών μονοπατιών.
Η Σ.Ε.Π.Ο.Δ. οφείλει να παρέχει την αρωγή της για τα θέματα 

αυτά προς την οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.
Έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Αχαΐας με το από 

14.10.2022 έγγραφό της, στα πλαίσια σύστασης της Σ.Ε.Π.Ο.Δ., ζητά τον 
ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου μας, ήτοι ενός τακτικού και ενός 
αναπληρωματικού μέλους.

Ως εκ τούτου, προτείνω στο Σώμα τον ορισμό του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου του Γεωργίου ως τακτικού 
μέλους, με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο του 
Ιωάννη».

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)το από 14.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας,
γ)την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) 
της Π.Ε. Αχαΐας,

δ)τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ’ αριθ.151344/165/18.01.2017 
Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.206/τ.Β/30.01.2017) «Καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης 
των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών» και

ε)τις διατάξεις του άρθρου 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
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Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Αιγιαλείας στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. 
Αχαΐας, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Βασίλειο Χριστόπουλο του 
Γεωργίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο του Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Αχαΐας
   Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
   Μπουμπουλίνας 57-59, Πάτρα
   Τ.Θ.3177 - Τ.Κ.26222
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
3)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
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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
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 160

«Έγκριση προμήθειας επετειακής κασετίνας του τοπικού
ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μυστική Συνέλευση της  

Βοστίτσας ως απαρχή Εικοσιένα».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Έγκριση προμήθειας επετειακής κασετίνας του τοπικού 
ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μυστική Συνέλευση της 
Βοστίτσας ως απαρχή Εικοσιένα» και θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.7/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, την προμήθεια 

της επετειακής κασετίνας του τοπικού ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ» διάρκειας 260 λεπτών, δεδομένου ότι η απόκτηση 
αποθέματος αντιτύπων θα χρησιμεύσει για την προβολή του ιστορικού 
γεγονότος και της επετείου την 26η Ιανουαρίου, σε δημόσιες σχέσεις, 
διανομή σε εκθέσεις και εκτός Δήμου, σε τουριστικά γραφεία και 
πράκτορες, ως δώρο επιλεκτικά σε σημαντικά πρόσωπα και επισκέπτες 
του Δήμου Αιγιαλείας, ώστε να διαδοθεί ευρύτερα η πανεθνική σημασία 
της Συνέλευσης για τον αγώνα του 1821 και ειδικότερα αφού το έργο 
αυτό παρήχθη για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του  1821 και συγκεκριμένα την έγκριση προμήθειας 
σαράντα πέντε (45) τεμαχίων του επετειακού DVD βίντεο του 
ιστορικού ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια από το 1821 της Μυστικής 
Συνέλευσης της Βοστίτσας με συνολικό κόστος 1.860,00 ΕΥΡΩ σε 
χαρτονένια γυαλιστερή 4χρωμη δίπτυχη θήκη -  κασετίνα 13x19 
εκατοστά που περιλαμβάνει ένα DVD video διπλής επίστρωσης DUAL 
LAYER 8,5 GB, διάρκειας 4 ωρών και είκοσι λεπτών (260 λεπτά) σε 
σφραγισμένο σακουλάκι».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.7/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
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β)την ανάγκη προβολής της Ιστορικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 
και διάδοσης της πανεθνικής της σημασίας για τον αγώνα του 1821 και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
      Την έγκριση προμήθειας της επετειακής κασετίνας του τοπικού 
ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ» διάρκειας 260 λεπτών, 
καθόσον η απόκτηση αποθέματος αντιτύπων θα χρησιμεύσει για την 
προβολή του ιστορικού γεγονότος και της επετείου της 26ης Ιανουαρίου, 
σε δημόσιες σχέσεις, διανομή σε εκθέσεις και εκτός Δήμου, σε 
τουριστικά γραφεία και πράκτορες, ως δώρο επιλεκτικά σε σημαντικά 
πρόσωπα και επισκέπτες του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διαδοθεί 
ευρύτερα η πανεθνική σημασία της Συνέλευσης για τον αγώνα του 1821 
και ειδικότερα αφού το έργο αυτό παρήχθη για τα 200 χρόνια από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η προμήθεια αφορά σαράντα πέντε (45) τεμάχια του επετειακού 
DVD βίντεο του ιστορικού ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια από το 1821 
της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας με συνολικό κόστος 1.860,00 € 
σε χαρτονένια γυαλιστερή 4χρωμη δίπτυχη θήκη - κασετίνα 13 x 19 
εκατοστά, η οποία περιλαμβάνει ένα DVD video διπλής επίστρωσης 
DUAL LAYER 8,5 GB, διάρκειας τεσσάρων ωρών και είκοσι λεπτών 
(260 λεπτά) σε σφραγισμένο σακουλάκι.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών &
   Οικονομικών Υπηρεσιών 
   Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης &
   Προβολής Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 161

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση δημιουργίας σφαιρικών-θεματικών βίντεο
για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΩΗ3Ω6Χ-ΠΧ0

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6358cd12eb32ff008d3e047f στις 01/11/22 07:57
2

24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εντέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Έγκριση  δημιουργίας  σφαιρικών-θεματικών  βίντεο  για  την  
τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ.9/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση 

δημιουργίας σφαιρικών - θεματικών βίντεο για την τουριστική προβολή 
του Δήμου Αιγιαλείας, αφού με αυτόν τον τρόπο η καταγραφή οπτικού 
υλικού είναι πιο εντυπωσιακή.

Το κόστος αυτής της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
10.000 ευρώ». (κωδικός: 00-6431.010)

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.9/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη αποδοτικότερης τουριστικής προβολής του Δήμου 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
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ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουβαράς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 2)Μαρία Ιατροπούλου, 
έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται 
στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 
του Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του 
δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δημιουργίας σφαιρικών - θεματικών βίντεο για την 

τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας, το κόστος των οποίων 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000,00 € (κωδικός: 00-6431.010), 
αφού  με αυτόν τον τρόπο η καταγραφή οπτικού υλικού είναι πιο 
εντυπωσιακή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Διοικητικών &
   Οικονομικών Υπηρεσιών 
   Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης &
   Προβολής Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 162

«Έγκριση προϋπολογισμού - προγραμματισμού δράσεων 
τουριστικής προβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το

 έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Τσουκαλά, 12)Δημήτριο Καλαμίδα, 13)Χρήστο Γούτο, 14)Γεώργιο 
Γιοβά, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Δημήτριο Μπούνια, 
17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο 
Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
24))Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 
26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 28)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.42412/20.10.2022, 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 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
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και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
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 οκτώ (28) 
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)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος, 2)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου, 
4)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 5)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αλέξιος Τρίγκας, 
Δαμακινίου, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 3)Παναγιώτης 
Περλέγκας, Καμαρών, 4)Ιωάννης Πριόβολος, Μελισσίων, 5)Ανδρέας 
Ρεκούτης, Πλατάνου και 6)Γεώργιος Ρόζος, Λόγγου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, με 
τίτλο: «Έγκριση  προϋπολογισμού - προγραμματισμού δράσεων 
τουριστικής προβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023» και 
θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.10/2022 απόφαση της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την λήψη 

απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού - προγραμματισμού δράσεων 
για την τουριστική προβολή του Δήμου για το έτος 2023, συνολικού 
ποσού εξόδων 141.648,00 ευρώ, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΟΤ και έχει ως εξής:

1)Υπηρεσία Ενημέρωσης της ιστοσελίδας DISCONER 
AIGIALEIA, καθώς και προώθησής της  στις μηχανές αναζήτησης. 
(Κωδικός Αριθμός: 00-6117.026).

Ενημέρωση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του discover 
Aigialeia για να γίνει πιο ελκυστική για το κοινό και με προσθήκες σε 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί τελευταία και θα 
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δημιουργηθούν στην συνέχεια, καθώς και προώθησή της στις μηχανές 
αναζήτησης.

Κόστος: 6.200,00 €
2)Υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου στρατηγικού ψηφιακού 

μάρκετινγκ (DIGITAL MARKETING) για την τουριστική προβολή 
(Κωδικός Αριθμός: 00-6117.028).

Έχοντας ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της 
Αιγιάλειας και της  επισκεψιμότητας στον δικτυακό τόπο και τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου προτείνουμε να πραγματοποιηθούν 
ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) με στοχευμένη 
διαφήμιση με δημιουργία banners όπου θα προβάλλονται στο κατάλληλο 
κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό με σκοπό την προβολή του δήμου 
παγκοσμίως και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Κόστος: 6.448,00 €
3)Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις με θέμα τον 

τουρισμό και την προβολή του Δήμου μας. (Κωδικός Αριθμός: 00- 
6441.001).

Η αναγκαιότητα συμμετοχής του Προέδρου της Επιτροπής 
τουρισμού αλλά και άλλων εκπροσώπων του Δήμου μας, καθίσταται 
απαραίτητη, διότι μέσω της ενεργής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης 
ανακτώνται νέες ιδέες και η προώθηση της τουριστικής προβολής του 
Δήμου.

Κόστος: 15.000,00 €
4)Στρατηγικός σχεδιασμός πενταετίας για την τουριστική προβολή 

του Δήμου. (Κωδικός Αριθμός: 00-6117.029).
Στόχος αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

προκειμένου η  περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας να επαναπροσδιορίσει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να προδιαγράψει τα προς αξιοποίηση 
πλεονεκτήματα της για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του. 
Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, η 
οποία θα συμβάλει στην Οικονομική Ανάπτυξη δια της προβολής των 
Τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της, χωρίς να υπονομεύει και να 
αγνοεί  την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.

Χρονικός προσδιορισμός ανάπτυξης και υλοποίησης του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζεται η επόμενη 5ετία.

Ο χρονικός ορίζοντας κρίνεται ότι θα πρέπει να είναι 
μεσοπρόθεσμος λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει 
προηγούμενο σχεδιασμένο πλαίσιο δράσεων, το οποίο να μπορεί να 
επαναπροσδιοριστεί ή   να επιταχυνθεί, ο «πήχης» λοιπόν οφείλει να 
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ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και να «κτισθεί» εξ αρχής η «δουλειά» του 
Δήμου σε αυτό το κρίσιμο και σημαντικό  κεφάλαιο για την ανάπτυξη 
του.

Κόστος : 60.000 € 
5)Δημιουργία & εκτύπωση τουριστικών - θεματικών εντύπων / 

φυλλαδίων (Κωδικός Αριθμός: 00-6431.007).
Κατά το σχεδιασμό ενός διαφημιστικού εντύπου ο σκοπός είναι να 

αποδώσει λειτουργικά και ελκυστικά τις πληροφορίες που θέλει να 
επικοινωνήσει ο εμπορικός στόχος της έντυπης επικοινωνίας του δήμου 
και της μάρκετινγκ στρατηγικής. Τα έντυπα αυτά θα διανέμονται σε 
επισκέπτες του Δήμου, σε τουριστικές εκθέσεις, σε παρουσιάσεις του 
δήμου κ.α.

Κόστος: 15.000 €
6)Διοργάνωση Ημερίδας (Κωδικός Αριθμός: 00-6442-001).
Η οργάνωση και πραγματοποίηση μιας Ημερίδας για τον Τουρισμό 

στο Δήμο Αιγιαλείας είναι απαραίτητη, καθώς μετά την 1η που 
πραγματοποιήθηκε τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά και 
επιπλέον ενημερώθηκαν οι δημότες και οι προσκεκλημένοι για τις 
δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στο Δήμο μας.

Κόστος 3.000,00 €.
7)Σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών & 

ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Αιγιαλείας (bike friendly).
(Κωδικός Αριθμός:00-6431.019)
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  σε  4  επίπεδα (κατεύθυνσης με χρώμα, πινακίδες θέσης 
πινακίδες υποδοχής κ.λπ.).

Επίσης θα περιγράφεται με λεπτομέρεια η δημιουργία ταυτότητας  
του δικτύου (ιστοχώρος, φυλλάδια, κοινωνικά δίκτυα, φεστιβάλ 
πεζοπορίας κ.λπ.), ενώ θα χρειαστούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από 
Δασαρχείο, Αρχαιολογική υπηρεσία κ.λπ.

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης δεν είναι άμεσο, καθώς 
απαιτούνται όλες οι παραπάνω ενέργειες και αδειοδοτήσεις, ενώ το 
κόστος 30.000,00 ευρώ.

11)Πραγματοποίηση press trips (Κωδικός Αριθμός: 00-6431.020).
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Η πραγματοποίηση των press  trips, με την συμμετοχή 
καταξιωμένων δημοσιογράφων, κρίνεται απαραίτητη για να γίνει η 
περιοχή μας γνωστή στο ευρύ κοινό. Η Αιγιάλεια αποτελεί τουριστικό 
προορισμό  κυρίως για τους κατοίκους της Αθήνας. Μέσω των press trips 
θα δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο μας ευρύτερο κοινό.

Κόστος: 6.000 Ευρώ  
Δηλαδή για όλες τις παραπάνω δράσεις το συνολικό κόστος 

ανέρχεται στις 141.648,00 ΕΥΡΩ και όπως αυτά εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Κωδικοί Αριθμοί προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικ. έτους 2023 
- περιγραφή και πρόβλεψη δαπάνης 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

2023

00-
6117.026

Υπηρεσία Ενημέρωσης 
της ιστοσελίδας 

DISCOVER 
AIGIALEIA, καθώς και 

προώθησής της στις 
μηχανές αναζήτησης

6.200,00 €

00-
6117.028

Υπηρεσία εκπόνησης 
σχεδίου στρατηγικού  
ψηφιακού μάρκετινγκ 

(DIGITAL 
MARKETING) για την 
τουριστική προβολής

6.448,00 €

00-
6441.001

Συμμετοχή σε σεμινάρια, 
συνέδρια και εκθέσεις με 

θέμα τον τουρισμό και 
την προβολή του Δήμου 

μας

15.000,00 €

00-
6117.029

Στρατηγικός σχεδιασμός 
πενταετίας για την 

τουριστική προβολή του 
Δήμου

60.000,00 €

00-
6431.007

Δημιουργία & εκτύπωση 
τουριστικών – θεματικών  15.000,00 €
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εντύπων/φυλλαδίων
00-6442-

001 Διοργάνωση Ημερίδας 3.000,00 €

00-
6431.019

Σχεδιασμό, ανάπτυξη και 
προβολή Δικτύου 
πεζοπορικών & 

ποδηλατικών διαδρομών 
στο Δήμο Αιγιαλείας 

(bike friendly)

30.000,00 €

00-
6431.020

Πραγματοποίηση press 
trips 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 141.648,00 €

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.10/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη προγραμματισμού δράσεων για την τουριστική 

προβολή του Δήμου Αιγιαλείας,
γ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουβαράς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 2)Μαρία Ιατροπούλου 
έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι ψήφοι τους δεν υπολογίζονται 
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 
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δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του προϋπολογισμού - προγραμματισμού δράσεων 

για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2023, 
συνολικού ποσού εξόδων 141.648,00 €, ο οποίος θα αποσταλεί στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και έχει ως ακολούθως:

1)Υπηρεσία Ενημέρωσης της ιστοσελίδας DISCONER 
AIGIALEIA, καθώς και προώθησής της  στις μηχανές αναζήτησης. 
(Κωδικός Αριθμός: 00-6117.026).

Ενημέρωση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του discover 
Aigialeia για να γίνει πιο ελκυστική για το κοινό και με προσθήκες σε 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί τελευταία και θα 
δημιουργηθούν στην συνέχεια, καθώς και προώθησή της στις μηχανές 
αναζήτησης.

Κόστος: 6.200,00 €
2)Υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου στρατηγικού ψηφιακού 

μάρκετινγκ (DIGITAL MARKETING) για την τουριστική προβολή 
(Κωδικός Αριθμός: 00-6117.028).

Έχοντας ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της 
Αιγιάλειας και της  επισκεψιμότητας στον δικτυακό τόπο και τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου προτείνουμε να πραγματοποιηθούν 
ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) με στοχευμένη 
διαφήμιση με δημιουργία banners όπου θα προβάλλονται στο κατάλληλο 
κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό με σκοπό την προβολή του δήμου 
παγκοσμίως και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Κόστος: 6.448,00 €
3)Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις με θέμα τον 

τουρισμό και την προβολή του Δήμου μας. (Κωδικός Αριθμός: 00- 
6441.001).

Η αναγκαιότητα συμμετοχής του Προέδρου της Επιτροπής 
τουρισμού αλλά και άλλων εκπροσώπων του Δήμου μας, καθίσταται 
απαραίτητη, διότι μέσω της ενεργής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης 
ανακτώνται νέες ιδέες και η προώθηση της τουριστικής προβολής του 
Δήμου.

Κόστος: 15.000,00 €
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4)Στρατηγικός σχεδιασμός πενταετίας για την τουριστική προβολή 
του Δήμου. (Κωδικός Αριθμός: 00-6117.029).

Στόχος αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
προκειμένου η  περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας να επαναπροσδιορίσει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να προδιαγράψει τα προς αξιοποίηση 
πλεονεκτήματα της για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του. 
Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, η 
οποία θα συμβάλει στην Οικονομική Ανάπτυξη δια της προβολής των 
Τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της, χωρίς να υπονομεύει και να 
αγνοεί  την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.

Χρονικός προσδιορισμός ανάπτυξης και υλοποίησης του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζεται η επόμενη 5ετία.

Ο χρονικός ορίζοντας κρίνεται ότι θα πρέπει να είναι 
μεσοπρόθεσμος λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει 
προηγούμενο σχεδιασμένο πλαίσιο δράσεων, το οποίο να μπορεί να 
επαναπροσδιοριστεί ή   να επιταχυνθεί, ο «πήχης» λοιπόν οφείλει να 
ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και να «κτισθεί» εξ αρχής η «δουλειά» του 
Δήμου σε αυτό το κρίσιμο και σημαντικό  κεφάλαιο για την ανάπτυξη 
του.

Κόστος: 60.000,00 € 
5)Δημιουργία & εκτύπωση τουριστικών - θεματικών εντύπων / 

φυλλαδίων (Κωδικός Αριθμός: 00-6431.007).
Κατά το σχεδιασμό ενός διαφημιστικού εντύπου ο σκοπός είναι να 

αποδώσει λειτουργικά και ελκυστικά τις πληροφορίες που θέλει να 
επικοινωνήσει ο εμπορικός στόχος της έντυπης επικοινωνίας του δήμου 
και της μάρκετινγκ στρατηγικής. Τα έντυπα αυτά θα διανέμονται σε 
επισκέπτες του Δήμου, σε τουριστικές εκθέσεις, σε παρουσιάσεις του 
δήμου κ.α.

Κόστος: 15.000,00 €
6)Διοργάνωση Ημερίδας (Κωδικός Αριθμός: 00-6442.001).
Η οργάνωση και πραγματοποίηση μιας Ημερίδας για τον Τουρισμό 

στο Δήμο Αιγιαλείας είναι απαραίτητη, καθώς μετά την 1η που 
πραγματοποιήθηκε τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά και 
επιπλέον ενημερώθηκαν οι δημότες και οι προσκεκλημένοι για τις 
δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στο Δήμο μας.

Κόστος: 3.000,00 €
7)Σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών & 

ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Αιγιαλείας (bike friendly).
(Κωδικός Αριθμός: 00-6431.019)
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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  σε  4  επίπεδα (κατεύθυνσης με χρώμα, πινακίδες θέσης 
πινακίδες υποδοχής κ.λπ.).

Επίσης θα περιγράφεται με λεπτομέρεια η δημιουργία ταυτότητας  
του δικτύου (ιστοχώρος, φυλλάδια, κοινωνικά δίκτυα, φεστιβάλ 
πεζοπορίας κ.λπ.), ενώ θα χρειαστούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από 
Δασαρχείο, Αρχαιολογική υπηρεσία κ.λπ.

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης δεν είναι άμεσο, καθώς 
απαιτούνται όλες οι παραπάνω ενέργειες και αδειοδοτήσεις, ενώ το 
κόστος 30.000,00 €.

11)Πραγματοποίηση press trips (Κωδικός Αριθμός: 00-6431.020).
Η πραγματοποίηση των press  trips, με την συμμετοχή 

καταξιωμένων δημοσιογράφων, κρίνεται απαραίτητη για να γίνει η 
περιοχή μας γνωστή στο ευρύ κοινό. Η Αιγιάλεια αποτελεί τουριστικό 
προορισμό  κυρίως για τους κατοίκους της Αθήνας. Μέσω των press trips 
θα δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο μας ευρύτερο κοινό.

Κόστος: 6.000,00 €
Δηλαδή για όλες τις παραπάνω δράσεις το συνολικό κόστος 

ανέρχεται στις 141.648,00 € και όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα:

Κωδικοί Αριθμοί προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικ. έτους 2023 
- περιγραφή και πρόβλεψη δαπάνης 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

2023

00-
6117.026

Υπηρεσία Ενημέρωσης 
της ιστοσελίδας 

DISCOVER 
AIGIALEIA, καθώς και 

προώθησής της στις 
μηχανές αναζήτησης

6.200,00 €

00- Υπηρεσία εκπόνησης 6.448,00 €
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6117.028 σχεδίου στρατηγικού  
ψηφιακού μάρκετινγκ 

(DIGITAL 
MARKETING) για την 
τουριστική προβολής

00-
6441.001

Συμμετοχή σε σεμινάρια, 
συνέδρια και εκθέσεις με 

θέμα τον τουρισμό και 
την προβολή του Δήμου 

μας

15.000,00 €

00-
6117.029

Στρατηγικός σχεδιασμός 
πενταετίας για την 

τουριστική προβολή του 
Δήμου

60.000,00 €

00-
6431.007

Δημιουργία & εκτύπωση 
τουριστικών – θεματικών  

εντύπων/φυλλαδίων
15.000,00 €

00-
6442.001 Διοργάνωση Ημερίδας 3.000,00 €

00-
6431.019

Σχεδιασμό, ανάπτυξη και 
προβολή Δικτύου 
πεζοπορικών & 

ποδηλατικών διαδρομών 
στο Δήμο Αιγιαλείας 

(bike friendly)

30.000,00 €

00-
6431.020

Πραγματοποίηση press 
trips 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 141.648,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2022.
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
    Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
    Γενική Διεύθυνση Προβολής
    Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης
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    Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικών Μέσων
    Αν.Τσόχα 7
    Τ.Κ.11521 - Αθήνα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
3)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας
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