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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 175

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση έκτης (6ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 
7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Δημήτριο 
Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.48965/02.12.2022, 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 τριάντα ένα (31) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση έκτης (6ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Αιγιαλείας, έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.10/ 
2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έκτη (6η) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 
2022, ως προς την ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού 64-7332.001 του 
έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: 
Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί», όπως αναλυτικά φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

64-
7332.001

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 

Πλατεία Αγ. 
Λαύρας και 

περιμετρικές οδοί 
και Ενότητα 3 

Πλατεία Βαλφούρ 
και περιμετρικές 
οδοί ΥΠΟΕΡΓΟ 

3………….»

2.669.946,65 
€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ
ΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α «Δυτική 

Ελλάδα 2014-
2020»

Ενίσχυση Κ.Α. 
προκειμένου να 

καταστεί 
δυνατόν να 
συναφθεί 
δημόσια 

σύμβαση για το 
Υποέργο 3 της 

Πράξης».

Στη συνέχεια και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία 
εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών 
παρατάξεων, η οποία να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της 
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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), η κα Πρόεδρος 
καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.10/2022 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), 126/2022 (ΑΔΑ: 6631Ω6Χ-ΕΨΠ), 154/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΞ4ΑΩ6Χ-ΚΨΗ) και 167/2022 (ΑΔΑ: 64ΑΣΩ6Χ-ΧΙΖ) 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), 118425/ 
27.07.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΠΠΟΡ1Φ-Ψ5Γ) και 167515/04.11.2022 (ΑΔΑ: 
6Η9ΡΟΡ1Φ-Γ36) αντίστοιχα, όμοιες του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

δ)την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. του ως 
άνω έργου,

ε)την παρ.4 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

στ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
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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,
ενώ είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν από τη ψηφοφορία του 
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουβαράς και δεν είχε 
προσέλθει ακόμα η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, υπέρ 
της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν και οι τριάντα 
(30) Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω πρόταση 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έκτη (6η) 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) 126/2022 (ΑΔΑ: 6631Ω6Χ-ΕΨΠ), 154/2022 (ΑΔΑ: ΨΞ4ΑΩ6Χ-
ΚΨΗ) και 167/2022 (ΑΔΑ: 64ΑΣΩ6Χ-ΧΙΖ) 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), 118425/27.07.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΠΠΟΡ1Φ-Ψ5Γ) και 
167515/04.11.2022 (ΑΔΑ: 6Η9ΡΟΡ1Φ-Γ36) αντίστοιχα, όμοιες του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, με την ενίσχυση του Κ.Α.64-7332.001 του έργου με 
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 
Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία 
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Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί», όπως αναλυτικά φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

64-
7332.001

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 

Πλατεία Αγ. 
Λαύρας και 

περιμετρικές οδοί 
και Ενότητα 3 

Πλατεία Βαλφούρ 
και περιμετρικές 
οδοί ΥΠΟΕΡΓΟ 

3………….»

2.669.946,65 
€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ
ΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α «Δυτική 

Ελλάδα 2014-
2020»

Ενίσχυση Κ.Α. 
προκειμένου να 

καταστεί 
δυνατόν να 
συναφθεί 
δημόσια 

σύμβαση για το 
Υποέργο 3 της 

Πράξης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2022.
Ο 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 Δήμου Αιγιαλείας
4)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας



ΑΔΑ: 9Ω8ΗΩ6Χ-ΘΘΟ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6392e1b1eb32ff008d411ab6 στις 09/12/22 12:42
1

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 176

ΘΕΜΑ:
«Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που 

βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε.
Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.48965/02.12.2022, 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.



ΑΔΑ: 9Ω8ΗΩ6Χ-ΘΘΟ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6392e1b1eb32ff008d411ab6 στις 09/12/22 12:42
3

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα ένα (31) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, το οποίο ομόφωνα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το πρώτο 
θέμα αυτής με τίτλο: «Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού 
ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας 
Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας 
& Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική 
εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Με το αριθ.πρωτ.:42432/27-12-2017 συμφωνητικό ο Δήμος 
Αιγιαλείας εκμίσθωσε το δημοτικό ακίνητο «καφενείο» που βρίσκεται 
στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της  Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας. Το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στην κα Κυριακοπούλου 
Βασιλική του Πάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «περί 
εκμίσθωσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας», κατόπιν της αριθ. 
323/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για πέντε (5) έτη, ήτοι 
από 27/12/2017 έως 26/12/2022.

Με την αριθ.πρωτ.:44554/04.11.2022 αίτησή της η κα 
Κυριακοπούλου Βασιλική του Πάνου αιτείται την παράταση της 
εκμίσθωσης από τη λήξη του εν λόγω συμφωνητικού, για δύο (2) 
επιπλέον έτη, μέχρι 26/12/2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 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 02-12-2022 βεβαίωση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
σχετικά με την αποδοχή της αριθ.πρωτ.:44554/04.11.2022 αιτήσεως της 
κας Κυριακοπούλου Βασιλικής του Πάνου «περί παράτασης της 
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εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην 
Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας» 
έως και 26/12/2024».

Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ. Αθανάσιος Ξυγκάς, ο οποίος θέτει υπόψη 
του Σώματος το υπ’ αριθ.πρωτ.58/06.12.2022 έγγραφό του, το οποίο έχει 
ως ακολούθως:

«Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αιγιαλείας, κύριοι Αρχηγοί των Δημοτικών παρατάξεων, κύριοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στην Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, της οποίας είμαι ο 
Πρόεδρος, όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα δημοτικό ακίνητο-κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, το μοναδικό στο χωριό, το οποίο το έχει 
ενοικιάσει κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, η κυρία Κυριακοπούλου 
Βασιλική από το 2017 με 5ετές συμβόλαιο που λήγει στις 26 Δεκεμβρίου 
2022. Όπως πληροφορηθήκαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου, η κυρία 
Κυριακοπούλου έχει αιτηθεί την 2ετή παράταση της μίσθωσης του 
ακινήτου.

Επειδή είμαι αποδέκτης πολλών παραπόνων, από κατοίκους - 
φορείς και επισκέπτες της περιοχής, καθώς και αυτόπτης μάρτυρας 
κακών συμπεριφορών και χρήσεων και συντήρησης, ως έχει υποχρέωση, 
του Δημοτικού ακινήτου, Παρακαλώ θερμά όπως μην προβείτε σε 
ανανέωση του συμβολαίου με την συγκεκριμένη κυρία, διότι θα αποβεί 
καταστροφικό για την ανάπτυξη του χωριού μας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής.
Συνημμένα σας υποβάλλω το με αρ.πρωτ.21/2022 έγγραφο του 
πολιτιστικού Συλλόγου, το οποίο προτίθεμαι να αναγνώσω στο Σώμα εάν 
μου επιτραπεί».

Κατόπιν, ζήτησε και πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας «Τα Ματσόνια» κ. Παναγιώτης Κρικέτος, ο 
οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ.πρωτ.21/2022 έγγραφο του 
Συλλόγου.

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 και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.44554/04.11.2022 αίτηση της μισθώτριας κας 
Βασιλικής Κυριακοπούλου του Πάνου,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.42432/27.12.2017 συμφωνητικό εκμίσθωσης 
ακινήτου μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της ανωτέρω μισθώτριας,
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δ)την από 02.12.2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας, περί καταβολής των μισθωμάτων,

ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.58/06.12.2022 έγγραφο του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Αιγιαλείας, περί μη 
σύμφωνης γνώμης για την παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού 
ακινήτου,

στ)το υπ’ αριθ.πρωτ.21/2022 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγίας Βαρβάρας «Τα Ματσόνια»,

ζ)τα όσα εξέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν το λόγο,
η)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,

θ)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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Γεώργιος Κουβαράς και 2)Μαρία Τσουκαλά, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 
2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Δημητρίου Καλαμίδα, 4)Χρήστου 
Γούτου, 5)Γεωργίου Γιοβά, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 
7)Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 9)Βασιλείου 
Τομαρά, 10)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 11)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
12)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 15)Γεωργίου Γκίκα 
και 16)Αθανασίου Ξυγκά, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας 
Βαρβάρας, ο οποίος μετείχε στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), οι οποίοι καταψήφισαν την 
παράταση της εκμίσθωσης, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου και 
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3)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς η 
ψήφος τους δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, 
όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων», επομένως με έντεκα (11) θετικές και δέκα έξι (16) 
αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει την υπ’ αριθ.πρωτ.44554/04.11.2022 αίτηση της 

μισθώτριας κας Βασιλικής Κυριακοπούλου του Πάνου για παράταση 
εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείο) που βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της  Δ.Ε. Ακράτας Δήμου 
Αιγιαλείας για δύο (2) επιπλέον έτη, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.42432/27.12.2017 συμφωνητικό 
εκμίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της εν λόγω 
μισθώτριας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
   Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
2)Βασιλική Κυριακοπούλου του Πάνου
    Τσιβλός
    Τ.Κ.25006 - Ακράτα
3)Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 177

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.48965/02.12.2022, 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 τριάντα ένα (31) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, 
οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ 
αριθ.419/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΔΛΩ6Χ-ΑΞΦ) και 437/2022 (ΑΔΑ: 
6ΕΤΑΩ6Χ-Σ0Ι) αποφάσεις 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.419/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΔΛΩ6Χ-ΑΞΦ) και 437/2022 

(ΑΔΑ: 6ΕΤΑΩ6Χ-Σ0Ι) 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: 
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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), 140/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ6Ω6Χ-3ΔΧ), 155/2022 (ΑΔΑ: 
6Ε85Ω6Χ-ΡΜΖ) και 168/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ο1Ω6Χ-4ΥΩ) αποφάσεις του, 
περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας 
οικονομικού έτους 2022, οι οποίες βρέθηκαν νόμιμες με τις υπ’ 
αριθ.πρωτ. 92750/15.06.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΦΟΡ1Φ-ΝΙΩ), 
101398/24.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΥΖΥΟΡ1Φ-Τ6Α), 108216/08.07.2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΧΠΟΡ1Φ-4Ω5), 117160/25.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΙΗΟΡ1Φ-
ΤΜΔ), 159634/03.10.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΝΨΟΡ1Φ-Ω0Γ) και 
167519/04.11.2022 (ΑΔΑ: 6Τ0ΓΟΡ1Φ-ΤΟΩ) 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 
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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»,

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),
ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Γεώργιος Κουβαράς, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν και οι είκοσι εννέα (29) 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)»], 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 
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πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης 
του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου 

Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.419/2022 
(ΑΔΑ: 6ΑΔΛΩ6Χ-ΑΞΦ) και 437/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΤΑΩ6Χ-Σ0Ι) 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως 
ακολούθως:

Α.- 1. 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 €

15-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων
ακινήτων 1.560,00

20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 100,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

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

-24.157,72

10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -10.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 89.836,79 €

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

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με την αύξηση Κ.Α. Εξόδων 
για την κάλυψη των εξόδων του εορτασμού των Χριστουγέννων, νέου 
έτους, Θεοφανείων καθώς επίσης και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ 
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ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για την επέτειο της «ΜΥΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 15.000,00

00-
6434.002 Φιλοξενίες 18.000,00

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 15.000,00

15-
6471.001

Έξοδα καλλιτεχνικών - πολιτιστικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 31.836,79 €

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

Το γραφείο επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων μας γνωρίζει ότι με 
την υπ’ αριθ.160/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
εγκρίθηκε η προμήθεια 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. Παρακαλώ όπως πραγματοποιηθεί 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2022 και δημιουργία κωδικού, ως 
ακολούθως:
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Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6431.020

Προμήθεια της επετειακής κασετίνας του 
τοπικού ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ

ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ»

1.860,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 29.976,79 €

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

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγήθηκε την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού στα πλαίσια συντήρησης αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης κατά την χειμερινή περίοδο της δημοτικής οδοποιίας με 
την  προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού η οποία κρίνεται απαραίτητη με 
εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 νέου κωδικού  ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 19.976,79 €

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

Με την επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2022 η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (εφεξής ΡΑΕ) μας ενημέρωσε για τον προσδιορισμό του 
προσωρινού ποσού έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με την υπ’ αριθ.ΥΠΕΝ/ 
ΔΗΕ/111281/4111/26.10.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με 
την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του 
άρθρου 37 του Ν.4936/2022 (Α’ 105), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
837.576,89 € (ολογράφως οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια 
εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά ευρώ).
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Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4936/2022 
(ΦΕΚ Α 105/27.05.2022) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος» αναφέρεται ότι: «1. Επιβάλλεται 
άπαξ έκτακτη εισφορά με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου 
κέρδους από τη συμμετοχή εκάστης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185) 
(εφεξής «αγορές ηλεκτρικής ενέργειας»), για την περίοδο από την 1η 
Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το παρόν. 
Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, καθώς και 
εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
(ΦΟ.Σ.Ε.). Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται: α) οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας, κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη 
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος 
του ν. 3468/2006. β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών 
μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Mικρό Συνδεδεμένο Σύστημα 
(ΜΣΣ) της Κρήτης. Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από Σ.Η.Θ.Υ.Α., η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της 
παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή 
του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η εισφορά 
υπολογίζεται ανά μήνα της παρ. 1 (εφεξής μήνας εξέτασης), με την 
εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής 
διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του 
μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, 
σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής 
Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και 
επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ως εξής : Έκτακτη Εισφορά = 90%* [θετική διαφορά του 
Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συμβάσεων 
Προμήθειας Σταθερής Τιμής) - Εκπτώσεις – επιστροφές Διμερών 
Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας]. Για την εφαρμογή 
των ως άνω εδαφίων: α) η διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους 
καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις 
παραμέτρους και τον τρόπο υπολογισμού που ορίζονται με την απόφαση 
της παρ. 7, β) ως Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής 
λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες 
που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμηθευτή, ο οποίος είναι το 
ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, 
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σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 
4172/2013, Α’ 167), σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση 
τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί 
πριν την 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους 
όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν στους 
τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου μήνα από τον ως άνω 
προμηθευτή, γ) ως Εκπτώσεις λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από 
ορκωτό λογιστή, τα ποσά που αποδίδονται ανά μήνα εξέτασης προς τους 
τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας βάσει της κατανάλωσής τους, από προμηθευτή ο οποίος είναι 
είτε το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο, είτε συνδεδεμένο με αυτόν 
πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. Για την εφαρμογή του 
παρόντος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις που χορηγούνται από τους 
προμηθευτές επί της κατανάλωσης ενέργειας τιμολογίων προμήθειας που 
αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων συνέπειας ως 
προς την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης. Οι εκπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου και το ύψος αυτών, που λαμβάνονται υπόψη, 
καθορίζονται ειδικότερα με την κοινή απόφαση της παρ. 7, δ) ως 
Επιστροφές δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ανά μήνα εξέτασης, λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από 
ορκωτό λογιστή, τα ποσά που ο υπόχρεος επέστρεψε σε 
αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, δυνάμει διμερών συμβάσεων 
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 
8η Μαρτίου 2022».

Επίσης σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση (Τεύχος Β Αρ. 
Φύλλου 5537/26.10.2022) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/ 
30.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)» (Β’ 
4658) στην παράγραφο ε αναφέρεται το εξής: «Μετά το Παράρτημα Ι 
προστίθεται Παράρτημα ΙΙ, ως εξής: «Παράρτημα ΙΙ - Υποβολή 
τυποποιημένων στοιχείων Προκειμένου η Αρχή να προσδιορίσει το ποσό 
της έκτακτης εισφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 
κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή των στοιχείων περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 1. Επιστολή/βεβαίωση ορκωτού λογιστή, 
στην οποία θα πιστοποιούνται: α) Η διαδικασία ελέγχου. β) Τα 
αριθμητικά αποτελέσματα του ελέγχου, ήτοι: i. Τα ποσά επιστροφής (σε 
ευρώ) δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοροπωλησίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που εμπίπτουν στην παρ. 7 του άρθρου 2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης. Τα εν λόγω στοιχεία -όπου αυτά υπάρχουν- 
πρέπει να δηλωθούν από τους υπόχρεους παραγωγούς σύμφωνα τον 
Πίνακα Α. ii. Τις ποσότητες (σε MWh) που διατέθηκαν από την εταιρεία 
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κατά τη δραστηριοποίησή της ως εκπρόσωπος φορτίου σε τελικούς 
καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που 
δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω 
αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς 
μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, καθώς και τις συνολικές 
ποσότητες (σε MWh) οι οποίες διατέθηκαν από την εταιρεία στους 
τελικούς καταναλωτές εντός του ίδιου μήνα κατανάλωσης, iii. τα ποσά 
(σε ευρώ) των εκπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 
7 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης και αποδόθηκαν από 
την εταιρεία προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκκαθαρισμένης 
κατανάλωσής τους, με διακριτή αναγραφή των εκπτώσεων συνέπειας. γ) 
Τις εμπορικές ονομασίες των τιμολογίων τα οποία συγκροτούν ανά μήνα 
την επίπτωση για κάθε μια από της ανωτέρω κατηγορίες, ήτοι Ποσοστό 
Σταθερών, Εκπτώσεις Συνέπειας και Λοιπές Εκπτώσεις. 2. Επιπλέον, 
αρχείο excel στο οποίο να αναλύεται το μέγεθος της επίπτωσης διακριτά 
ανά τιμολόγιο (πίνακες Δ). Η επίπτωση των σταθερών τιμολογίων να 
είναι εκφρασμένη σε ποσότητα ενέργειας (MWh) και η επίπτωση των 
εκπτώσεων να είναι εκφρασμένη σε ευρώ. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει 
προφανώς να αθροίζουν στα στοιχεία του Πίνακα Β. Ο ορκωτός λογιστής 
επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του excel έχουν εξαχθεί αυτούσια από το 
πληροφοριακό σύστημα τιμολογήσεων της Εταιρείας».

Από τα προαναφερόμενα σημειώνουμε:
Για τα ανωτέρω θα πρέπει να διενεργηθεί ανάθεση σε Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο που αναφέρεται στην υπουργική 
απόφαση (επιβεβαίωση εκπτώσεων, στοιχείων excel Απόφαση Υπουργού 
Τεύχος Β Αριθ. Φύλλου 5537/26.10.2022.) όπως επίσης και ότι χρήζει 
διερεύνησης εάν υπόκειται ο Δήμος Αιγιαλείας για το συγκεκριμένο 
έσοδο σε έκτακτη εισφορά 90% (πηγή φορολογία εισοδήματος).

Με βάση τα ανωτέρω το οικονομικό τμήμα προτείνει την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως 
ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-
6115.004

Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον 
έλεγχο υπουργικής απόφασης (επιβεβαίωση 

εκπτώσεων, στοιχείων excel Απόφαση
Υπουργού Τεύχος Β Αριθ. Φύλλου 

5537/26.10.2022)

5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 14.976,79 €

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

Το Τμήμα Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων εισηγήθηκε την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 
με την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων, ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-
7131.003

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

Δ.Ε.ΑΙΓΕΙΡΑΣ
500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 14.476,79 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εσόδων και δημιουργία Κ.Α. Εξόδων:

Στο άρθρο 6 της από 22-8-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου  η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161/Α’/22.08.2020, 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/20, ΦΕΚ 177/Α’/15-9-2020 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου  41 του Ν. 4735/20, 
ΦΕΚ197/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».
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Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε πρόσκληση 
υποβολής δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  
από τους Δήμους της  χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Με την ανωτέρω πρόσκληση σχεδιάζεται η αναβάθμιση των 
υποδομών των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα:

1. Την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των  ΚΕΠ μέσω 
αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, 
εγκατάσταση επιγραφών κ.α).

2. Την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 
για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες 
στα ΚΕΠ καθώς και δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών 
υποδομών τω ΚΕΠ που περιλαμβάνουν:

α. Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, 
tablets  για  την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για τους χρήστες 
των ΚΕΠ.

β. Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών σε 200 ΚΕΠ 
με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το Σύστημα θα αποτελείται από το 
σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη 
μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. Μέσω web 
based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και 
να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την 
ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα στελέχη των ΚΕΠ για 
τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια  λειτουργικότητα  θα διατίθεται 
και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού.

γ. Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή 
για την  υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς 
και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι επιλέξιμος στην ανωτέρω πρόσκληση 
καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι αυτής και συγκεκριμένα για τις 
παρακάτω δράσεις:
• Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την 
χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, με ποσό 3.000,00 € για προμήθεια 
Tablets για Wallet συνολικά πλέον ΦΠΑ 3.720,00 €, με ποσό 24.800,00 
€ για προμήθεια Η/Υ συνολικά πλέον ΦΠΑ 30.752,00 € και ποσό 
12.000,00 € για προμήθεια εκτυπωτών συνολικά πλέον ΦΠΑ 14.880,00 € 
ήτοι σύνολο πλέον ΦΠΑ 49.352,00 €.
• Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & 
Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την 
υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και 
εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
ποσό  1.200,00 € συνολικά πλέον ΦΠΑ 1.488,00 €, για προμήθεια 
Tablets και ποσού 7.500,00 € συνολικά πλέον ΦΠΑ 9.300,00 €, για την 
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προμήθεια συστήματος προτεραιότητας ήτοι σύνολο  πλέον ΦΠΑ 
10.788,00 €.
• Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ με ποσό 225.060,00 
€ συνολικά πλέον ΦΠΑ 279.074,40 €.

Για να συμμετέχει ο Δήμος Αιγιαλείας πρέπει, σύμφωνα με τη 
πρόσκληση, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του οδηγού (δηλαδή 
έως 31.10.2022) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να παρέχουμε 
σύμφωνη γνώμη, με την οποία να αποδεχόμαστε την ανάληψη της 
υλοποίησης της δράσης - όπως αυτή αποτυπώνεται Παράρτημα Ι - 
Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου για κάθε έναν από αυτούς. Με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπεται η επιχορήγηση κάθε 
δήμου σε ποσοστό 30% επί του συνόλου του προϋπολογισμού που του 
αναλογεί.

Με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:
• Για την παροχή σύμφωνης γνώμης περί υποβολής πρότασης 
δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από το 
Δήμο Αιγιαλείας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Για την αποδοχή της ανάληψης της υλοποίησης της δράσης - όπως 
αυτή αποτυπώνεται Παράρτημα Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του 
Έργου και αφορά το  Δήμο  Αιγιαλείας.
• Για την αποδοχή της χρηματοδότησης των 339.214,40€ από την 
επιχορήγηση για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
• Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή του 
ποσού που αναλογεί στο Δήμο Αιγιαλείας στο προϋπολογισμό οικον. 
έτους 2022 στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 
1323.002  με τίτλο Επιχορήγηση για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 
2.0 και ποσό 339.214,40€ και την μεταφορά του μέσω του 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων με την δημιουργία νέων 
ΚΑ, ως εξής:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1323.002

Επιχορήγηση για τον 
«Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» 

σύμφωνα με το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

339.214,40

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €

69-
7134.002

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και 
Tablets στο πλαίσιο της δράσης 
«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ»
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0

50.840,00

69-
7135.001

Προμήθεια συστήματος
προτεραιότητας στο πλαίσιο της 
δράσης «Εκσυγχρονισμού των 

ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ελλάδα 2.0

9.300,00

64-
7321.002

Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του 
Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της 

δράσης «Εκσυγχρονισμού των 
ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0

279.074,40

ΣΥΝΟΛΟ 339.214,40

         διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 14.476,79 €

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

Το Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας 
της Διεύθυνση Καθαριότητας εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022:

Α-Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 
χλοοτάπητα Προκειμένου α) να εκτελούνται απρόσκοπτα εργασίες 
συντήρησης των δημοτικών χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες, σχολεία, 
δενδροστοιχίες κ.α.) είτε με την αντικατάσταση φυτικού υλικού όπου 
απαιτείται, είτε με την εγκατάσταση νέων ειδών και δημιουργίας νέων 
χώρων πρασίνου και β) να καλυφθούν οι ανάγκες εγκατάστασης νέου 
φυτικού υλικού στο πλαίσιο κατασκευής των κήπων στον Δήμο 
Αιγιαλείας εντός του 2022 και γ) να έχει η Υπηρεσία την δυνατότητα να 
προβαίνει σε εποχικές φυτεύσεις για τον καλλωπισμό της πόλης, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας, θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση του Κ.Α.35-6692 που αφορά 
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στην Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, 
προκειμένου να καλυφτούν οι ανωτέρω περιγραφόμενες ανάγκες.

Β-Συντήρηση Νεκροταφείου προκειμένου να εκτελεστούν 
εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου που είναι 
αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του είναι αναγκαία η ενίσχυση του 
Κ.Α.45-6262.010 «Συντήρηση Νεκροταφείου» ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 
και έτοιμου χλοοτάπητα 10.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

45-
6262.010 Συντήρηση νεκροταφείου 8.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

45-
6262.015

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, 
ταφή, εκταφή -8.263,36

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 4.740,15 €

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

Το Τμήμα Εσόδων εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού 2022 για την κάλυψη αναγκών ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7112.003

Αγορά ακινήτων στο ΔΔ Αιγίου 
Οικισμού Σταφιδαλώνων 15.000,00

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
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ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ €
30-

7112.007
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ 30.000,00

30-
7112.010

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ
ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ 50.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7112.008

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ -17.000,00

00-
6511.002 Τόκοι δανείων Τραπεζών -10.000,00

00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
χρήσης -5.750,00

15-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-6.000,00

15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -2.900,00

30-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-26.000,00

30-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -4.500,00

35-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-34.160,79

35-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -7.937,19

40-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-30.000,00

40-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -12.304,27

70-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-10.000,00

70-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -6.000,00

10-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-17.000,00
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10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -4.900,00

61-
7311.001

Κατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού
Γηπέδου Πλαστήρα Δ.Κ. Αιγίου

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης Κατασκευή 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

- 72.316,69

64-
7311.001

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής 
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του  Δήμου 

Αιγιαλείας

-23.147,73

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 176.509,09 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση 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:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6221.002 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Αιγίου 5.000,00

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την 
είσπραξη τελών & φόρων 7.000,00

30-6273.
Φωτισμός και κίνηση (με

ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες

160.000,00

00-
6312.002 Λοιποί Φόροι 25.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 2.656,82 €
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Β.- Ενισχύεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1322.010

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2

"Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές 
οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ 
και περιμετρικές οδοί" MIS 5030018

1.695.018,99

Ενισχύεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

64-
7332.001

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία 

Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και 
Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και

περιμετρικές οδοί»

1.695.018,99

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 2.656,82 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2022.
Ο 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
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 178

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.48965/02.12.2022, 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 τριάντα ένα (31) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2023» 
και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.6/2022 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως ακολούθως:

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση του 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος και με δεδομένο ότι δεν κατατέθηκε 
καμία εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων, θέτει σε ψηφοφορία τη μοναδική πρόταση, όπως αυτή έχει 
κατατεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας και καλεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Αιγιαλείας έτους 2023,

β)την παρ.4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.49039/ 
25.07.2022 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3976/ 
τ.Β/26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης», σύμφωνα με 
την οποία για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την 
Οικονομική Επιτροπή, απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη Τεχνικού 
Προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα 
τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας 
ψήφισης του προϋπολογισμού,

γ)το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με 



ΑΔΑ: ΨΒΔΠΩ6Χ-Ω3Δ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63985ebdeb32ff008d97e534 στις 14/12/22 07:20
4

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 δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» - 
Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

δ)το άρθρο 266 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 την παρ.1 του 
άρθρου 175 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»,

ε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ 
τ.Α/19.07.2018),

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

ζ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Γεώργιος Κουβαράς, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, υπέρ της μοναδικής πρότασης όπως αυτή 
κατατέθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, 
ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου [σύμφωνα με την 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) «Η 
πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό 
Πρόγραμμα», πλην της Δημοτικής Συμβούλου κας Αγγελικής Κουρή η 
οποία καταψηφίζει τη μοναδική πρόταση,

Αποφασίζει
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Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για 
το έτος 2023, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
4)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του Πρωτογενούς
   Τομέα
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1

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τη 

ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α. για σύνταξη της «Μελέτης

αλλαγής χρήσης του ημιτελούς κτιρίου στην Κοινότητα 

Ακράτας ΔΕ Ακράτας»

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 60.000,00 € ΣΑΤΑ 2022 60.000,00 € 00-6737.017

2 Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 824,61 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 824,61 € 30-7322.014

3
Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη 

και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας
ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 357.498,27 €

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

269.999,99€  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

87.498,28€ 

357.498,27 € 30-7322.015

4
Διαμόρφωση Κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα 

Δαμακινίου της ΔΕ Ερινεού (2022) 
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΟ 10.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 30-7322.016

5 Ανάπλαση Πλατείας Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΟ 25.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25.000,00 € 30-7322.017

6
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού (Ετους 

2017)
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 6.903,79 € ΣΑΤΑ 2017 6.903,79 € 30-7323.051

7 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου (2019) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 1.456,58 € ΣΑΤΑ 2019  1.456,58 € 30-7323.183

8
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας  

(2018-2019)
ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ 1.620,51 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.620,51 € 30-7323.188

9
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού  (2018-

2019)
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 70.000,00 € ΣΑΤΑ 2018- 2019 35.000,00 € 35.000,00 € 30-7323.189

10 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου  (Ετους 2017) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 8.806,08 € ΣΑΤΑ 2017 8.806,08 € 30-7323.199

11 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (2018-2019) ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ 6.029,93 € ΣΑΤΑ 2019 1.083,00 € 4.946,93 € 30-7323.204 

12
Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2018-

2019)
ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ 414,74 ΣΑΤΑ 2019  414,74 € 30-7323.206

13 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (2018-2019) ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 1.613,39 € ΣΑΤΑ 2018-2019  1.613,39 € 30-7323.208 

14

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας  (κατά 

σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: 

τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Περιθωρίου, 

τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 60 μ στην Τ.Κ. 

Χρυσανθίου, τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 100 μ. 

στην θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ. Εξοχής και 

τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους  100 μ. στη θέση Αγ. 

Βασίλειος Τ.Κ. Σελιάνας)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧ 37.200,00 €
ΣΑΤΑ 2021 -2022 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
9.593,75 € 18.012,50 € 9.593,75 € 30-7323.221

                              ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023  
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15

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου  (κατά 

σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: 

τσιμεντόστρωση εσωτερικών διαδρόμων Κοιμητηρίου 

Τ.Κ. Σελινούντα και κοιμητηρίου Δ.Κ. Αιγίου, 

τσιμεντόστρωση οδού Φιλίας Δ.Κ. Αιγίου, 

τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Μελισσίων και 

τσιμεντόστρωση οδού στην περιοχή Λεύκας μέχρι την 

είσοδο του κάτω μέρους της Τ.Κ. Διγελιωτίκων)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 120.041,57 €
ΣΑΤΑ 2017- 2020-

2021
12.941,57 € 71.400,00 € 35.700,00 € 30-7323.222

16

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας  (κατά 

σειρά προτεραιότητας  όπως αναγράφονται: 

τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αμπέλου, 

τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Βαρβάρας, 

τσιμεντόστρωση χωματόδρομου 200 μ. εντός οικισμού 

στην Τ.Κ. Καλαμιά, κατασκευή σωληνωτών και 

επενδεδυμένης τάφρου στη θέση Στροφές στην Τ.Κ. 

Βουτσίμου και τσιμεντόστρωση εσωτερικών διαδρόμων 

κοιμητηρίου Τ.Κ Ακράτας)

ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 40.687,50 €
ΣΑΤΑ 2020-2021 -

2022
15.000,00 € 11.512,50 € 14.175,00 € 30-7323.223

17

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού  (κατά 

σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: 

τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 120 μ περίπου στην 

οδό Αφών Δημοπούλου στην Τ.Κ. Νικολαιίκων  

κατασκευή παιδικής χαράς σε δημοτικό ακίνητο στην 

Τ.Κ. Ροδιάς, τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Τ.Κ  

Ελίκης, & Τ.Κ Ανω Διακοπτού (Α’ φάση), 

τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων  

και τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στην Ανω Κερύνεια 

Τ.Κ. Κερύνειας )

ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ 151.805,76 €
ΣΑΤΑ 2018-2019-2021-

2022
50.000,00 € 49.999,51 € 17.268,75 € 34.537,50 € 30-7323.224

18

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας  

(κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: 

κατασκευή πεζοδρομίου μήκους 140 μ. απο την γωνία 

της παραλιακής οδού Ατλαντίδος στην διασταύρωση της 

με την οδό Αιγιαλού(Σημείο Α)  και προς τα ανατολικά 

έως την διασταύρωση της οδού Ατλαντίδος με την 

κάθετη οδό Φλοίσβου (Σημείο Β) (Α' Φάση), μικρό 

τεχνικό έργο στις δύο πλευρές του δρόμου πλησίον Ι.Ν. 

Αγ. Νεκταρίου Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου και  αποπεράτωση 

πλατείας  Τ.Κ. Μάγειρα)

ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ 74.400,00 €
ΣΑΤΑ 2020-2021 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
38.468,75 € 19.234,38 € 16.696,87 € 30-7323.225

19

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού  (κατά 

σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται:  

Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Δαμακινίου και 

τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αρραβωνίτσας)

ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 18.658,62 € ΣΑΤΑ 2021-2022 10.134,62 € 8.524,00 € 30-7323.226

20

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου (κατά σειρά 

προτεραιότητας όπως αναγράφονται: ασφαλτότρωση 

οδών, Ιωάννη Βασιλειάδη (περιμετρική), οδού Ρούβαλη 

από οδό Χίου έως αερογέφυρα,  οδού Ρόδων 

έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Σταφιδαλώνων, 

κεντρικής οδού στην Τ.Κ. Σελινούντα (Α' Φάση) ,οδού 

στη  θέση Ντουμασή Τ.Κ. Διγελιωτίκων, οδού Βιτσίου 

Δ.Κ Αιγίου και δημοτικής οδού της Τ.Κ. Βαλιμητίκων)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 314.273,72 €
ΣΑΤΑ 2021-2022 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
86.868,75 € 47.051,00 € 180.353,97 € 30-7323.227

21

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας (κατά σειρά 

προτεραιότητας όπως αναγράφονται: Ασφαλτόστρωση 

δρόμου απο Πετρείκα έως Κορακιάνικα Τ.Κ.Αμπέλου 

(Α΄Φάση), ασφαλτόστρωση  περιμετρικών δρόμων 

πλατείας Αρφάνη Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 

ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 150 μ. απο τον  

Σιδηροδρομικό σταθμό έως την είσοδο του Κοιμητηρίου 

στην Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου  και ασφαλτόστρωση 

οδού Κολοκοτρώνη στην Τ.Κ. Κραθίου)

ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 57.687,37 €
ΣΑΤΑ 2021 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
25.031,00 € 32.656,37 € 30-7323.228



22

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (κατά σειρά 

προτεραιότητας όπως αναγράφονται: επισκευή 

ασφαλτόστρωσης στην θέση Λειβάδι έμπροσθεν 

Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Άνω Διακοπτού και 

ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Τράπεζας)

ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ 66.236,57 €
ΣΑΤΑ 2021 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
37.546,88 € 28.689,69 € 30-7323.229

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΕΧ.Ή 

ΝΕ0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2023
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ          

ΣΑΤΑ 2016

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2017

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2018

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2019

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2020

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2021

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2022

ΧΡΗΜ      ΣΑΤΑ 

2023

ΧΡΗΜ                     

ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΜ                      

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κ.Α.

23

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (κατά 

σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: 

ασφαλτόστρωση με σταμπωτή άσφαλτο μήκους 180 μ. 

της οδού Κυανής Ακτής και της οδού Αργοναυτών στην 

Τ.Κ. Σελιανιτίκων και ασφαλτόστρωση με σταμπωτή 

άσφαλτο της οδού Ποσειδώνος  στην Τ.Κ.Λόγγου, 

ασφαλτόστρωση παρόδου οδού Παπαφλέσσα μήκους 

130μ περίπου στην Τ.Κ. Λόγγου)

ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ 61.493,32 € ΣΑΤΑ 2016-2017-2021 20.000,00 € 11.817,91 € 29.675,41 € 30-7323.230

24

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας (κατά σειρά 

προτεραιότητας όπως αναγράφονται: σφαλτόστρωση 

δρόμων στον οικ.  Μαρμάρων Τ.Κ. Αγείρας  , 

ασφαλτόστρωση δρόμων εκατέρωθέν της πλατείας Τ.Κ. 

Οάσεως και ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου στην 

Τ.Κ.  Συνεβρού από πλατεία προς Θεματικό Πάρκο 

Συνεβρού,και ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 100 μ. 

στον οικισμό Θολοπόταμου)  

ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧ 38.848,11 €
ΣΑΤΑ 2021 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
29.749,21 € 9.098,90 € 30-7323.231

25

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (κατά σειρά 

προτεραιότητας όπως αναγράφονται: ασφαλτόστρωση 

στην Τ.Κ. Σαλμενίκου του Δημοτικού Δρόμου από 

Καλογερική Ελιά έως Άγ. Νικόλαο)

ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 21.434,75 € ΣΑΤΑ 2021 21.434,75 € 30-7323.232

26
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και σωληνωτών 

αγωγών στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων ΔΕ Ακράτας
ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 58.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 58.000,00 € 30-7323.234

27
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον οικισμό 

Ποταμίτικος Γιαλός ΤΚ Καλαμιά (2022) 
ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΟ 70.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 70.000,00 € 30-7323.235

28
Κατασκευή τσιμεντόστρωσης οδού από κοιμητήριο 

Πλατάνου προς περιοχή  Γιαννίκα (2022) 
ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΟ 175.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 175.000,00 € 30-7323.236

29 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας (2023) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.237

30 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας (2023) ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.238

31 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού (2023) ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.239

32 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου (2023) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΟ 74.400,00 €
ΣΑΤΑ 2023 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
47.750,00 € 26.650,00 € 30-7323.240



33
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας 

(2023) 
ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.241

34 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού (2023) ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.242

35 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας (2023) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.243

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΕΧ.Ή 

ΝΕ0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2023
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ          

ΣΑΤΑ 2016

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2017

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2018

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2019

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2020

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2021

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2022

ΧΡΗΜ      ΣΑΤΑ 

2023

ΧΡΗΜ                     

ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΜ                      

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κ.Α.

36 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας  (2023) ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.244

37 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (2023) ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.245

38 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου (2023) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΟ 74.400,00 €
ΣΑΤΑ 2023 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
47.750,00 € 26.650,00 € 30-7323.246

39 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2023) ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.247

40 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (2023) ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΟ 37.200,00 € ΣΑΤΑ 2023 37.200,00 € 30-7323.248

41
Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα Μηλιαγκού πλησίον 

ιδιοκτησίας Κορομηλά
ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΈΟ 30.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 30.000,00 € 30-7323.249

42
Περίφραξη Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Ζήριας Δ.E 

Ερινεού
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 10.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 30-7326.008

43

Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο 

Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Ελλάδας) (2019)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 1.512,02 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.512,02 € 30-7326.009

44

Κατασκευή περίφραξης και τσιμεντόστρωσης σε 

ιδιοκτησίες του Δήμου Αιγιαλείας, στη θέση Νησί 

Τεμένης

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 60.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 60.000,00 € 30-7326.011

45
Κατασκευή περιφράξεων δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. 

Διακοπτού
ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ 37.197,58 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 37.197,58 € 30-7326.012

46
Περιφραξη κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Συνανιά 

της Κοινότητας Αραβωνιτσας
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΟ 15.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000,00 € 30-7326.013

47 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 30.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 30.000,00 € 30-7331.001



48

Επισκευή στεγών πρώην Δημοτικών Σχολείων :α) 

Δημητρόπουλου ΔΕ Συμπολιτείας β) Νέου Ερινεού Δ.Ε. 

Ερινεού  γ) Διγελιωτίκων Δ.Ε Αιγίου

ΕΡΓΟ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ- 

ΕΡΙΝΕΟΣ
ΣΥΝΕΧ 58.700,00 € ΣΑΤΑ 2022 58.700,00 € 30-7331.005

49

Επισκευή σχολικών κτιρίων  ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας-

Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 

έτους 2018 & 2019)

ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 2.020,00 € ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 2.020,00 € 30-7331.022

51
Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου 

Αιγιαλείας (Ετους 2019)
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 5.455,85 €

ΣΑΤΑ 2019 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.556,04 € 2.899,81 € 30-7331.029

52
Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου 

Αιγιαλείας (Ετους 2022)
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 74.400,00 €

ΣΑΤΑ 2022 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
72.316,69 € 2.083,31 € 30-7331.030

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΕΧ.Ή 

ΝΕ0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2023
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ          

ΣΑΤΑ 2016

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2017

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2018

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2019

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2020

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2021

ΧΡΗΜ               

ΣΑΤΑ 2022

ΧΡΗΜ      ΣΑΤΑ 

2023

ΧΡΗΜ                     

ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΜ                      

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κ.Α.

53
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αιγιαλείας (Πιστώσεις 

Ν. 2880/01 έτους 2020-2021 & 2022)
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 410.300,00 € ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 410.300,00 € 30-7331.033

54
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αιγιαλείας (Πιστώσεις 

Ν. 2880/01 έτους 2023)
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΈΟ 134.000,00 € ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 134.000,00 € 30-7331.035

55 Περιβαλλοντικές μελέτες έργων ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 5.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000,00 € 30-7412.031

56
Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 

Συμπολιτείας
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ 20.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000,00 € 30-7412.041

57
Μελέτη ανακατασκευής παραλιακής ζώνης Τ.Κ. 

Συλιβαινιωτίκων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 20.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000,00 € 30-7412.042

58

Μελέτη αποτίμησης της εναπομείνασας φέρουσας 

ικανότητας του κτιρίου Δημοτικού Μεγάρου Δ.Δ. 

Καμαρών – Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης 

αποκατάστασης - Ενίσχυσης - Διαρρύθμισης Δημοτικού 

Μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών, προϋπολογισμού και τεύχη 

δημοπράτησης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 35.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 35.000,00 € 30-7412.045

59

Μελέτη τεχνικών έργων αποκατάστασης και 

σταθεροποίησης πρανούς στη θέση Τεμπελόραχη ΔΕ 

Αιγίου

ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 20.593,78 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.593,78 € 30-7412.047

60

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

κατασκευή του έργου: "Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα 

Μηλιαγκού πλησίον ιδιοκτησίας Κορομηλά"

ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ ΝΈΟ 8.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 8.000,00 € 30-7412.048

61
Μελέτη ανάπλασης κεντρικής αγοράς Κοινότητας 

Διακοπτού
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΟ 15.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000,00 € 30-7412.049

62 Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κοινότητας Αιγείρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΟ 10.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 30-7412.050

63 Κυκλοφοριακή μελέτη Αιγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 15.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000,00 € 30-7413.032

64
Κυκλοφοριακές μελέτες οικισμών Ακράτας, παρ. 

Συλιβαινιωτίκων και Κραθίου ΔΕ Ακράτας  
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΈΟ 15.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000,00 € 30-7413.033

65
Μελέτες πράξεων αναλογισμού και τακτοποίησης στις Δ.Ε 

Αιγίου, Ακράτας, Συμπολιτείας, Εριενού και Αιγείρας 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 30.000,00 €

ΣΑΤΑ 2022 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
30.000,00 € 0,00 € 40-7412.002

66 Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 10.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 40-7412.008



67 Μελέτες φωτοερμηνείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 9.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.000,00 € 40-7413.012

68

Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την μελέτη 

αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως παραλίας Συλίβαινας 

της Δ.Ε Ακράτας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ 14.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 14.000,00 € 40-7413.019

69 Κατασκευή περιφράξεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 20.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000,00 € 45-7326.015

70 Κατασκευή περιφράξεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αιγείρας ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧ 10.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 45-7326.016

71 Κατασκευή περιφράξεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ακράτας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΈΟ 10.000,00 € ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 € 45-7326.018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 
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72

Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης - 

ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης 

διαβιωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 717.927,61 € ΕΣΠΑ 717.927,61 € 60-7341.001

73

Κατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Γηπέδου Πλαστήρα 

Δ.Κ. Αιγίου ΥΠΟΕΡΓΟ2 της πράξης Κατασκευή, επισκευή 

και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Αιγιαλείας 

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 281.429,31 €
 ΣΑΤΑ 2022-

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
69.533,31 € 211.896,00 € 61-7311.001

74

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο 

Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου ΥΠΟΕΡΓΟ1 

της πράξης Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου (ΣΑΕ2751 

2019ΣΕ27510051)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 353.400,00 €
Ε.Π.                                                            

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ
353.400,00 € 61-7326.001

75

Διαμόρφωση του χώρου των Παλαιών Σφαγείων, στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural 

works) του έργου Food Art Movement Energy-the Road to 

Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD , του 

Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-

2020 (MIS 5003628)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 62.373,43 €

INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2014-

2020 & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ

21.933,17 € 40.440,26 € 61-7331.001

76
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου 

ΕΠΑΛ Αιγίου
ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 2.331.200,00 € ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2.331.200,00 € 61-7331.002

77

«Ανακατασκευή χλοοτάπητα-δικτύων αποστράγγισης και 

άρδευσης στο δημοτικό στάδιο Αιγίου ΥΠΟΕΡΓΟ1 της 

πράξης Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας»

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 640.000,00 €
 ΣΑΤΑ 2022-

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
254.650,00 € 385.350,00 € 61-7336.001

78

Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων(Προδιαλεγμένων 

οργανικών και πράσινων) Δήμων Αιγιαλείας & 

Καλαβρύτων

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 5.344.400,00 €

Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, 

Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη»

5.344.400,00 € 62-7326.001

79
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης 

αποβλήτων Δ.Ε Αιγείρας Δ. Αιγιαλείας
ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΧΥΝΕΧ 496.000,67 € ΠΔΕ 2021ΣΑΕΠ001 496.000,67 € 62-7336.001

80

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του  Δήμου Αιγιαλείας 

ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 185.852,27 €
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
123.852,27 € 62.000,00 € 64-7311.001

81

«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αιγιαλείας 

στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΟ 279.074,40 €

Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0

279.074,40 € 64-7321.002

82
Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου 

Διακοπτού
ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ 318.785,51 € ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) 318.785,51 € 64-7323.001



83
Τσιμεντοστρώσεις - ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, 

Μελισσίων και στις περιοχές κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα 
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 997.999,76 € ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) 997.999,76 € 64-7323.002

84
Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού 

με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού 
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 15.000,00 € ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) 15.000,00 € 64-7323.003

85 Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 184.288,97 €

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

(ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 

ΤΠΚΔ)

184.288,97 € 64-7323.004

86
Δημοτική οδοποία για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών από την πυρκαγιά της 31/7/2021
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 90.000,00 € ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 90.000,00 € 64-7323.005

87
Αγροτική οδοποία για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών από την πυρκαγιά της 31/7/2021
ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 50.000,00 € ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 50.000,00 € 64-7323.006
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ΕΙΔΟΣ 
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88

Μικρά τεχνικά έργα διαμόρφωσης οδού διαφυγής στη 

θέση Ακονιά Τ.Κ Καμαρών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 31/7/2021

ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧ 30.000,00 €
ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
10.000,00 € 20.000,00 € 64-7323.007

89
Βελτίωση πρόσβασης σε περιοχές με  γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας  
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΟ 500.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 

2014-2020

500.000,00 € 64-7323.008

90

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 

"Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί" & Ενότητα 3 

"Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί"

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 2.669.946,65 € ΠΔΕ ΕΠ  ΕΠ0011 2.669.946,65 € 64-7332.001

91
Διαμόρφωση πλατείας Φιλίππου Μεντζελόπουλου στον 

οικισμό Αμπελοκήπων ΔΕ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας
ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧ 86.849,79 € CCLD/LEADER 86.849,79 € 64-7332.004

92
Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας: 

Ενότητα 1 «Οδός Μητροπόλεως»
ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 2.185.000,00 € ΠΔΕ 2021ΣΑΕΠ001 2.185.000,00 € 64-7332.005

93
Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ 

Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας
ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 190.398,69 € CCLD/LEADER 190.398,69 € 64-7332.006

94

Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του 

οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως 

Δημοτική οδό προς ιστορικό μουσείο

ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧ 137.092,34 € CCLD/LEADER 137.092,34 € 64-7336.007

95

Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, 

παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της 

λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 

(Natura 2000/ GR 2320006)

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ 152.201,20 € CCLD/LEADER 152.201,20 € 64-7336.008

96
Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου 

Αιγιάλειας ΣΑΕΠ 001 2018ΕΠ00100021
ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ . 600.000,00 €

ΕΠ001 ΠΔΕ & ΣΑΤΑ 

2023
200.000,00 € 400.000,00 € 69-7326.001

97

Προπαρασκευαστικές ενέργειες ( Αρχιτεκτονική μελέτη-

Στατική μελέτη- Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ) 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  της πράξης  «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων 

της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ1551 

2018ΣΕ15510084

ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ . 18.063,90 € ΕΣΠΑ 18.063,89 € 18.063,90 € 69-7411.001

98
Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ 27.671,58 € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 27.671,58 € 69-7413.001

 ΣΥΝΟΛΑ 22.456.870,50 €  20.000,00 € 40.469,35 € 85.000,00 € 92.123,26 € 124.868,75 € 333.750,00 € 667.500,00 € 667.500,00 € 1.256.853,54 € 19.168.805,60 €  

 

0,00 €
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 179

ΘΕΜΑ:
«Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας

«Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας 
κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με 
αριθ.πρωτ.48965/02.12.2022, 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 τριάντα ένα (31) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκα έκτο (16ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας 
«Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία» και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική 
εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Το δημοτικό μας συμβούλιο, τις 3 Μαρτίου 2022 με την υπ. αρ. 
22/2022 απόφασή του, έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση ίδρυσης 
Γεωργικής Σχολής στο δήμο μας. Έκτοτε ακολούθησαν μια σειρά 
στοχευμένων ενεργειών με εκπροσώπους αρμοδίων φορέων ώστε να 
ευοδωθεί ο στόχος του δήμου μας.

Μεταξύ άλλων ενεργειών υπήρξαν συναντήσεις με τον πρόεδρο 
του «ΕΛΓΟ Δήμητρα» κ. Χαρουτουνιάν, που βάσει του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι ο μόνος κρατικός φορέας που λειτουργεί γεωργικές 
σχολές και χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, με στελέχη του υπουργείου, τον ίδιο τον υπουργό 
κ. Γεωργαντά, ακολούθησαν επισκέψεις σε γεωργικές σχολές ανά τη 
χώρα προκειμένου να διαμορφώσουμε εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας 
των σχολών. Συμπέρασμα από τις επαφές μας και στο οποίο συμφωνούν 
και οι ιθύνοντες του υπουργείου ήταν η αναγκαιότητα ενός αντικειμένου 
κατάρτισης σύμφωνα με τη σύγχρονη ελληνική γεωργική 
πραγματικότητα.

Κατόπιν των διαβουλεύσεων στοχεύσαμε σε μια γεωργική σχολή 
με αντικείμενο που να δύναται να καταρτίσει τους αγρότες μας στην 
σύγχρονη πραγματικότητα και να είναι ελκυστικό για σπουδαστές απ’ 
όλη τη χώρα, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
Αιγιάλειας.
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Στο πλαίσιο αυτό από τον Συντονιστή αντιδήμαρχο Γρηγόρη 
Τριανταφυλλόπουλο συστάθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
τους:

1. Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόρης, Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης –
Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Παιδείας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος για 
θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικού ενδιαφέροντος, Πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία 
Δήμου Αιγιαλείας.

3. Χριστοπούλου Ευσταθία, Χημικός Εμπειρογνώμονας του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
πρώην δ/ντρια Υπουργείου Ανάπτυξης ως υπεύθυνη των χημικών 
εργαστηρίων.

4. Ανδρέου Ηλίας, Βιολόγος – Μαθηματικός, διδάκτωρ Παν/μιου 
Πατρών, Δ/ντης 1ου ΓΕΛ Αιγίου, ελαιοπαραγωγός διαχειριστής 
παραδοσιακού ελαιοτριβείου.

5. Νικολόπουλος Παναγιώτης, Γεωπόνος ΕΛΓΑ (εκτιμητική 
διαδικασία και συγγραφή πορισμάτων).

6. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, πρώην μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου ΕΛΓΟ Δήμητρα, πρώην πρόεδρος ΣΥΔΑΣΕ.

Η ομάδα εργασίας μετά από μελέτη για την οριοθέτηση του 
αντικειμένου της Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας αφού διερεύνησε όλες τις 
παραμέτρους κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ στην πρότασή της με αντικείμενο 
«Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία» με εξειδίκευση στους τομείς της ελιάς, 
των αμπελοειδών και των εσπεριδοειδών, αγροτικών προϊόντων με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αιγιάλειας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γεωργική Σχολή Αιγιαλείας

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ»
Ο ψηφιακός κόσμος που ανατέλλει στον τομέα της γεωργίας 

παγκοσμίως επιβάλλεται να εφαρμοσθεί και στη χώρα μας. Η 
προτεινόμενη για ίδρυση Γεωργική Σχολή αποβλέπει στην επιμόρφωση 
όλων των σπουδαστών ώστε η καλλιέργεια, η μεταποίηση και η εμπορία 
των τοπικών προϊόντων της ελιάς, των αμπελοειδών και εσπεριδοειδών, 
να επιφέρει παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση του κόστους.

Ένα ισχυρό brandname, κάτω από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η 
όλη διαδικασία θα αποτελέσει τη βάση για την πιστοποίηση της 
ποιότητας, τόσο των συμβατικά όσο και των βιολογικά παραγόμενων 
προϊόντων.

Η ευφυής γεωργία είναι ένα σύστημα που δίνει στον αγρότη τη 
δυνατότητα να «βλέπει» και να «ακούει» το χωράφι του μέσω 
τεχνολογικού εξοπλισμού, που συνδυάζεται με επιστημονική γνώση 
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αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για στοχευμένες παρεμβάσεις στην 
καλλιέργεια και εξειδίκευση για τη χρονική περίοδο που σχετίζεται 
κυρίως με τις καιρικές συνθήκες για την αντιμετώπιση εχθρών και 
ασθενειών.

Ως εκ τούτου απαιτείται ένας σύγχρονος επιστημονικός φορέας, 
ώστε με εξειδικευμένη εκπαίδευση να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα 
ιδιαίτερα ελκυστικό προς τους νέους μας με τεχνογνωσία επάνω στην 
αγροτική παραγωγή, σύμφωνα με τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου 
που αποτελεί τη πραγματικότητα του σήμερα και πολύ περισσότερο του 
μέλλοντος. Το ρόλο αυτό θα αναλάβει με την κατάλληλη επάνδρωση και 
μεθοδολογία η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Εκ του αντικειμένου της η Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία ή 
«έξυπνη γεωργία» εξασφαλίζεται με:

-Επαρκή πληροφόρηση στους αγρότες, πρόσβαση σε ψηφιακές 
τεχνολογίες

-Τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενσωμάτωση εργαλείων 
τελευταίας τεχνολογίας

-Μείωση γραφειοκρατίας και εξορθολογισμό κανονισμών όσον 
αφορά την υλοποίηση προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών

-Εξάπλωση της καινοτομίας στοχεύοντας στη βελτίωση των 
υπηρεσιών πάνω στη γεωργική αλυσίδα - επιλογής σπόρων - 
επεξεργασία- μεταφορά - διανομή

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στους τομείς:
Ι. Ελαιοκομίας για τη βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο.
ΙΙ. Αμπελουργίας για την κορινθιακή σταφίδα και 

οινοπνευματώδη.
ΙΙΙ. Εσπεριδοειδών για το πορτοκάλι, το λεμόνι και το μανταρίνι.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ΝΠΙΔ 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν ή και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και 
επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Σήμερα λειτουργούν οι παρακάτω έξι (6) Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Σ), στα Ιωάννινα, στην Καλαμπάκα, στην Κρήτη (Μεσσαρά Ν. 
Ηρακλείου), στη Λάρισα, στο Μαρούσι Αττικής (Κτήμα Συγγρού) και 
στη Νεμέα και συγκεκριμένα:

➢Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, με ειδικότητα: 
Γαλακτοκομία - Τυροκομία

➢ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, με ειδικότητα: Ξυλογλυπτική - 
Διακοσμητική Επίπλου

➢ΕΠΑ.Σ. Κρήτης, με ειδικότητα: Θερμοκηπιακές Κατασκευές και 
Καλλιέργειες
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➢Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας, με δύο ειδικότητες: α. Ζωοτεχνία 
& β. Αγροτικά Μηχανήματα

➢ΕΠΑ.Σ. Αμαρουσίου, με ειδικότητα: Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις 
- Αρχιτεκτονική Τοπίου

➢ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, με ειδικότητα: Αμπελουργία - Οινοτεχνία
Για να ευοδωθεί ο στόχος Ίδρυσης μιας Νέας Γεωργικής Σχολής 

όπως κατέστη σαφές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βασικό 
πλεονέκτημα πέραν του νέου αντικειμένου που να συναντάται με τις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, προϋπόθεση είναι η συνδρομή του 
δήμου με την παροχή εγκαταστάσεων για τη δυνατότητα εκπαίδευσης 
αλλά και φιλοξενίας των φοιτητών.

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να διαθέσει τον 
κατάλληλο χώρο κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές όπως π.χ. 
δημοτικό κτίριο ή και κληροδότημα.

Κατόπιν αυτών το δημοτικό μας συμβούλιο καλείται να 
εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες».

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 και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου,

β)την υπ’ αριθ.22/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΛΩ6Χ-ΜΜΥ) απόφασή του,
γ)την πρόταση της ομάδας εργασίας για την ίδρυση Σχολής με 

αντικείμενο «Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία» και εξειδίκευση στους 
τομείς της ελιάς, των αμπελοειδών και των εσπεριδοειδών, αγροτικών 
προϊόντων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αιγιάλειας, με σκοπό την 
κατάρτιση των αγροτών στη σύγχρονη πραγματικότητα και

δ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
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ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Γεώργιος Κουβαράς, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου και 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας με 

αντικείμενο «Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία» και με εξειδίκευση στους 
τομείς της ελιάς, των αμπελοειδών και των εσπεριδοειδών αγροτικών 
προϊόντων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αιγιάλειας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γεωργική Σχολή Αιγιαλείας

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ»
Ο ψηφιακός κόσμος που ανατέλλει στον τομέα της γεωργίας 

παγκοσμίως επιβάλλεται να εφαρμοσθεί και στη χώρα μας. Η 
προτεινόμενη για ίδρυση Γεωργική Σχολή αποβλέπει στην επιμόρφωση 
όλων των σπουδαστών ώστε η καλλιέργεια, η μεταποίηση και η εμπορία 
των τοπικών προϊόντων της ελιάς, των αμπελοειδών και εσπεριδοειδών, 
να επιφέρει παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση του κόστους.

Ένα ισχυρό brandname, κάτω από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η 
όλη διαδικασία θα αποτελέσει τη βάση για την πιστοποίηση της 
ποιότητας, τόσο των συμβατικά όσο και των βιολογικά παραγόμενων 
προϊόντων.

Η ευφυής γεωργία είναι ένα σύστημα που δίνει στον αγρότη τη 
δυνατότητα να «βλέπει» και να «ακούει» το χωράφι του μέσω 
τεχνολογικού εξοπλισμού, που συνδυάζεται με επιστημονική γνώση 
αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για στοχευμένες παρεμβάσεις στην 
καλλιέργεια και εξειδίκευση για τη χρονική περίοδο που σχετίζεται 
κυρίως με τις καιρικές συνθήκες για την αντιμετώπιση εχθρών και 
ασθενειών.

Ως εκ τούτου απαιτείται ένας σύγχρονος επιστημονικός φορέας, 
ώστε με εξειδικευμένη εκπαίδευση να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα 
ιδιαίτερα ελκυστικό προς τους νέους μας με τεχνογνωσία επάνω στην 
αγροτική παραγωγή, σύμφωνα με τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου 
που αποτελεί τη πραγματικότητα του σήμερα και πολύ περισσότερο του 
μέλλοντος. Το ρόλο αυτό θα αναλάβει με την κατάλληλη επάνδρωση και 
μεθοδολογία η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Εκ του αντικειμένου της η Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία ή 
«έξυπνη γεωργία» εξασφαλίζεται με:

-Επαρκή πληροφόρηση στους αγρότες, πρόσβαση σε ψηφιακές 
τεχνολογίες.

-Τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενσωμάτωση εργαλείων 
τελευταίας τεχνολογίας.

-Μείωση γραφειοκρατίας και εξορθολογισμό κανονισμών όσον 
αφορά την υλοποίηση προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών.
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-Εξάπλωση της καινοτομίας στοχεύοντας στη βελτίωση των 
υπηρεσιών πάνω στη γεωργική αλυσίδα - επιλογής σπόρων - 
επεξεργασία- μεταφορά - διανομή.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στους τομείς:
Ι. Ελαιοκομίας για τη βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο.
ΙΙ. Αμπελουργίας για την κορινθιακή σταφίδα και 

οινοπνευματώδη.
ΙΙΙ. Εσπεριδοειδών για το πορτοκάλι, το λεμόνι και το μανταρίνι.
2)Τη συνδρομή του Δήμου Αιγιαλείας με την παροχή κατάλληλων 

εγκαταστάσεων όπως δημοτικό κτίριο ή Κληροδότημα, π.χ. το 
Μιχαλακοπούλειο, για τη δυνατότητα εκπαίδευσης αλλά και φιλοξενίας 
των φοιτητών, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές.

3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο του Κωνσταντίνου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας
κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 181

ΘΕΜΑ:
«Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 
7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 
10)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Δημήτριο 
Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 26)Γεώργιο Κουβαρά, 
27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 29)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο Πολύκεντρο 
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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.48965/02.12.2022, 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 τριάντα ένα (31) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.
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Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 
κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, 
Συλιβαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 
και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.57/2022 (ΑΔΑ: 65ΟΧΟΚΛΑ-
ΙΛ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός 
και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας», το αποφασιστικό 
μέρος τη οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής  

Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου 
Αιγιαλείας», όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ.36/2011 απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ.67009/12855/27-09-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2857/24.10.2012, τ.Β΄, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ο οποίος διαμορφώνεται και αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

(Ως το συνημμένο Σχέδιο)».
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.57/2022 (ΑΔΑ: 65ΟΧΟΚΛΑ-ΙΛ0) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» με 
το συνημμένο Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

β)την υπ’ αριθ.763/2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩ6Χ-ΕΣ1) απόφασή του 
περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του εν 
λόγω Ν.Π.Δ.Δ.,

γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.67009/12855/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.2857/τ.Β/24.10.2012) «Έγκριση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»,
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δ)τις υπ’ αριθ.664/2016 (ΑΔΑ: Ω4Ι3Ω6Χ-Σ2Β), 584/2017 (ΑΔΑ: 
6ΤΒ5Ω6Χ-30Χ), 409/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΔΖΩ6Χ-1ΡΓ), 44/2020 (ΑΔΑ: 
95ΗΠΟΚΛΑ-ΑΛΣ) και 21/2021 αποφάσεις του, περί έκφρασης 
σύμφωνης γνώμης επί των αντίστοιχων τροποποιήσεων του Ο.Ε.Υ.,

ε)τις υπ’ αριθ.πρωτ.321791/23.01.2018 και 69964/25.04.2018 
όμοιες του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.344/τ.Β/07.02.2018) 
και (Φ.Ε.Κ.1631/τ.Β/10.05.2018), καθώς και τις υπ’ αριθ.πρωτ.194196/ 
20.09.2018 (Φ.Ε.Κ.4690/τ.Β/19.10.2018) και 95276/25.06.2021 (Φ.Ε.Κ. 
3221/τ.Β/22.07.2021) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

στ)την από 23.11.2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.,

ζ)τις διατάξεις των παρ.1, 2, 3 & 7 του άρθρου 10 του Ν.3584/ 
2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως η παρ.1 αυτού 
συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 
(Φ.Ε.Κ.163/τ.Α/ 04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,

η)του άρθρου 54 του Ν.4178/2013 (Φ.Ε.Κ.174/τ.Α/08.08.2013) 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 
άλλες διατάξεις»,

θ)το άρθρο 97 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και

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) «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 από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Γεώργιος Κουβαράς και 2)Μαρία Τσουκαλά, πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπροέδρου, 
2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Δημητρίου Καλαμίδα, 4)Χρήστου 
Γούτου, 5)Γεωργίου Γιοβά, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 
7)Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 9)Βασιλείου 
Τομαρά, 10)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 11)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
12)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτη 
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Δημητρακόπουλου, 14)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 15)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλου και
16)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, ενώ οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία 
Ιατροπούλου, 3)Αγγελική Κουρή και 4)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 
έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς η ψήφος τους δεν υπολογίζεται στην 
καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν κάποιο μέλος του 
δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», επομένως με δέκα (10) 
θετικές και δέκα έξι (16) αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», 
όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την υπ’ αριθ.57/2022 (ΑΔΑ: 
65ΟΧΟΚΛΑ-ΙΛ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος 
είχε καταρτιστεί με την υπ’ αριθ.36/2011 όμοια, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. 67009/12855/27.09.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(Φ.Ε.Κ. 2857/τ.Β/24.10.2012).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2022.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία
Δήμου Αιγιαλείας»
Νικ.Πλαστήρα 11 - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

διά ζώσης 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 

 

 

Απόφαση 182 

 

ΘΕΜΑ: 

«Έγκριση πρότασης και επιλογή Συμβούλου για διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 

και διαχείριση του Δήμου Αιγιαλείας» 
 

 

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

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 

Μάρκου Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο 

Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 

7)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστό-

πουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρηγόριο 

Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρ-

χο, 12)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 13)Δημήτριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο 

Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 

17)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 18)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 19)Βασίλειο 

Τομαρά, 20)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 21)Παναγιώτη Γιαννούλη, 

22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 

24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 25)Μαρία Ιατροπούλου, 

26)Γεώργιο Κουβαρά, 27)Αγγελική Κουρή, 28)Αθανάσιο Χρυσανθόπου-

λο, 29)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 30)Γεώργιο Γκίκα και 31)Παναγιώτα 

Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα επτά (7) Δεκεμβρίου 2022, η-

μέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στο 

Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
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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.48965/02.12.2022, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμι-

μα, 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 Α-

ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικατα-

στάθηκε 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 αποτελε-

σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρ-

μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπλη-

ρώθηκε 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 περιφερεια-

κών 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 Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτρο-

πής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμι-

κά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική δια-

δικασία 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 συζή-

τηση και λήψη απόφασης στα θέματα που είναι γραμμένα στην Ημερή-

σια Διάταξη και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κα-

τεπείγοντα. 

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

παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα ένα (31) 

από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 

δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε 

μετά το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε και η Δημοτική 

Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά. 

 Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 

Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούνιας, 

κωλυόμενος. 
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 Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρό-

εδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας Βαρ-

βάρας, 2)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 3)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλι-

βαινιωτίκων και 4)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης. 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δά, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 

με τίτλο: «Έγκριση πρότασης και επιλογή Συμβούλου για διαμόρφω-

ση ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανά-

πτυξη και διαχείριση του Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώ-

ματος την υπ’ αριθ.11/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανά-

πτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της ο-

ποίας έχει ως ακολούθως: 

 «Ομόφωνα Αποφασίζει 

 Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την λήψη από-

φασης για έγκριση της πρότασης των κυρίων Ευάγγελου Κυριακού και 

Βασίλειου Σιωμάδη, με τίτλο «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Δήμου 

Αιγιαλείας» η οποία κρίθηκε, ως η καταλληλότερη και η οποία έχει ως 

κάτωθι: 

 «Στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών των φορέων Δήμου Αιγια-

λείας προκειμένου να εφαρμοσθεί ένα σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανά-

πτυξης με βάση το αίτημα σας για τα βήματα που απαιτούνται στην κα-

τεύθυνση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού θα θέλαμε να 

λάβετε υπόψιν τα παρακάτω: 

 Σας ενημερώνουμε ότι μια ορθολογική προσέγγιση απαιτεί μια συ-

νολική προσέγγιση όχι μόνο στον σχεδιασμό και τις φάσεις του αλλά και 

στην ανάλυση και στην σταδιακή υλοποίηση ώστε οι πολίτες και οι φο-

ρείς να το αντιλαμβάνονται ως μέρος ενός δικού τους σχεδίου. Ο Δήμος 

Αιγιάλειας, η αντιδημαρχία Τουρισμού, η δημοτική επιχείρηση, το λιμε-

νικό ταμείο και άλλοι δημοτικοί και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να συ-

μπράξουν κάτω από την ομπρέλα της τοπικής αυτοδιοίκησης για να εξα-

σφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των επί μέρους 

δράσεων σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

 Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά σχέδια της 

οικείας Περιφέρειας και του Δήμου Αιγιάλειας απαιτείται ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά: 

• Εκπόνηση Μελέτης Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 

o μακροπρόθεσμη μελέτη Στρατηγικού σχεδιασμού για την Τουρι-

στική ανάπτυξη της Αιγιάλειας στο υπόβαθρο της Agenda 2030 

o αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, 

o ανάλυση SWOT 

o στόχευση βάσει νέας ή ανανεωμένης ταυτότητας (REBRANDING) 

όλης της περιοχής παραθαλάσσιας, ημιορεινής και ορεινής ζώνης, 

• Μελέτη Destination Branding & Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίη-

σης 

o Ενθάρρυνση τουριστικής προσφοράς, 
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o εσωτερική δικτύωση, 

o στόχευση και τρόποι προσέγγισης σε νέες αγορές στόχους, 

o ανάπτυξη και υποστήριξη υλικού 

o δράσεις φυσικού και digital Marketing. 

o τρόποι υλοποίησης και παρακολούθησης του σχεδίου 

o τεχνική βοήθεια σε επιλογή και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμι-

κού in situ 

• Κοστολόγηση ανά φάση υλοποίησης της ανωτέρω πρότασης και 

χρονοδιάγραμμα. 

 Η εκτίμηση του κόστους για το σύνολο της εργασίας είναι περίπου 

30.000 € πλέον ΦΠΑ σε χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί από κοι-

νού και οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά». 

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

ποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)την υπ’ αριθ.11/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανά-

πτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, 

 β)την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με 

τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση του Δήμου Αιγιαλείας 

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 Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 

ενώ είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

1)Γεώργιος Κουβαράς, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Παναγιώτης Παπακων-

σταντινόπουλος και 4)Μαρία Ιατροπούλου, πλην της Δημοτικής Συμ-

βούλου κας Αγγελικής Κουρή, η οποί καταψηφίζει το θέμα, επομένως με 

είκοσι επτά (27) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο, 

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει 

 Την έγκριση της πρότασης της «EURICON Ε.Π.Ε.-Σύμβουλοι Ε-

πιχειρήσεων» για την ανάληψη εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, η ο-

ποία κρίθηκε ως καταλληλότερη και έχει ως ακολούθως: 
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 Η ανωτέρω εταιρεία θα αναλάβει την εκπόνηση ενός Ολοκληρω-

μένου Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας 

μέσα από την εκπόνηση των ακόλουθων δύο παραδοτέων: 

 1)Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, 

διάρκειας τριών (3) μηνών, η οποία θα περιλαμβάνει: 

 Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Τουριστική ανάπτυξη της Αιγιά-

λειας στο υπόβαθρο της Agenda 2030. 

 Αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση 

SWOT. 

 Στόχευση βάσει νέας ή ανανεωμένης ταυτότητας 

(REBRANDING) όλης της περιοχής παραθαλάσσιας, ημιορεινής 

και ορεινής ζώνης. 

 2)Επιχειρησιακό Σχέδιο Destination Branding & Επιχειρησιακό 

Σχέδιο Υλοποίησης, διάρκειας τριών (3) μηνών, η οποία θα προτείνει τις 

ακόλουθες δράσεις: 

 ενθάρρυνσης τουριστικής προσφοράς, 

 εσωτερικής δικτύωσης, 

 στόχευσης και τρόπων προσέγγισης σε νέες αγορές στόχους, 

 σχεδίασης προωθητικού υλικού 

 φυσικού και digital Marketing 

 υλοποίησης και παρακολούθησης του σχεδίου 

 Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του δεύτερου παραδοτέου θα παρέχε-

ται τεχνική βοήθεια σε ότι αφορά την επιλογή και εκπαίδευση του απα-

ραίτητου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίη-

ση και παρακολούθηση του συγκεκριμένου παραδοτέου. 

 Η συνολική αμοιβή της εταιρείας για την παροχή των ανωτέρω 

υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (29.500,00 €), το οποίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.24% και η συνολι-

κή διάρκεια παροχής τους θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπο-

γραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Η αμοιβή θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

 - 50% με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 1ου παραδοτέου. 

 - 50% με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 2ου παραδοτέου. 

  Στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, τα όποια έξοδα ταξιδιού και διαμονής απαιτηθούν από την 

πλευρά της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προ-

βλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, θα συμπεριληφθούν στην σχε-

τική σύμβαση. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2022. 

 Ο Γραμματέας      Η Πρόεδρος 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

   Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

2)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας 

   (Για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και την αποστολή της παρούσας 

   απόφασης στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες) 
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