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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 164

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 3)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 
12)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 13)Δημήτριο Μπούνια, 14)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, 15)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 
17)Παναγιώτη Γιαννούλη, 18)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
19)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 20)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 21)Μαρία Ιατροπούλου, 22)Γεώργιο Κουβαρά, 
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23)Αγγελική Κουρή, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο και 25)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) 
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30΄ σε ειδική συνεδρίαση 
διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 
Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά, με αριθ. 
πρωτ.47817/24.11.2022, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 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, στον Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα είκοσι 
πέντε (25) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναλυτικά φαίνεται 
στα πρακτικά, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Μάρκου, Γραμματέας και 2)Χρήστος Γούτος.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Γεώργιος 
Γιοβάς, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος 
και 6)Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου 
Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021» και θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.368/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠΩ6Χ-ΙΧΖ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά την έγκριση του Απολογισμού 
και τον προέλεγχο του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του 
Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.368/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠΩ6Χ-ΙΧΖ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης του 
Απολογισμού και προελέγχου του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσης του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021,

β)το Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 με τον 
πίνακα μεταβολών παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως έτους 2021,

γ)το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου του 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

δ)το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ε)το άρθρο 6 του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/τ.Α/20.03.2007) 
«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
16 του Ν.4487/2017 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/09.08.2017) «Ηλεκτρονικό σύστημα 
διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/ 
2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική 
σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και

στ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
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Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη ψηφοφορία του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 2)Χρήστου Γούτου, 
3)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 4)Δημητρίου Μπούνια, 5)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλου, 6)Βασιλείου Τομαρά, 7)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
8)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 9)Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 
10)Αγγελικής Κουρή και 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, οι οποίοι 
καταψηφίζουν το θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου, 3)Γεώργιος Κουβαράς 
και 4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς οι 
ψήφοι τους δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 
19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή 
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το 
σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος 
δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», 
επομένως με έντεκα (11) θετικές και έντεκα (11) αρνητικές ψήφους 
και επικρατώντας η ψήφος της Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 

του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021, όπως αυτά 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στη συνημμένη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας με αριθμό 368/2022 (ΑΔΑ: 
6ΚΗΠΩ6Χ-ΙΧΖ), την εισηγητική έκθεση, το Προσάρτημα Ισολογισμού 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021 με τον πίνακα μεταβολών παγίων και εξόδων 
εγκαταστάσεως έτους 2021, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2)Τη δημοσίευση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσης του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις 
δια-τάξεις της παρ.6 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του 
άρθρου 2 του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/τ.Α/20.03.2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν.4487/2017 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/09.08.2017) 
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«Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, 
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και 
τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες 
εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της 
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

3)Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των 
δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 
(Φ.Ε.Κ.284/τ.Α/ 11.12.2003) «Εκλογικές δαπάνες κατά νομαρχιακές και 
δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., 
θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις», στο Ελεγκτικό Συνέδριο Nομού 
Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Αχαΐας
2)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
3)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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