
 

 1 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34 

Τ.Κ.: 251 00 

 26913 60647 

 26910 29800 

 ds@aigialeia.gov.gr 

http://www.aigialeia.gov.gr 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

διά ζώσης 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 

 

 

Απόφαση 165 
 

ΘΕΜΑ: 

«Συζήτηση και λήψης απόφασης επί αιτήματος του Σωματείου 

Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας». 

 

 

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

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 

Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Διαμάντω Βασιλα-

κοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 

7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδή-

μαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο 

Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 12)Μαρία Τσου-

καλά, 13)Δημήτριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώργιο Γιοβά, 

16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 18)Βασίλειο 

Θ. Χριστόπουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο Τομαρά, 

21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
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23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 

25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπου-

λο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Αγγελική Κουρή, 

30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα και 32)Παναγιώτα 

Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 

2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, σε τακτική συνεδρίαση διά ζώ-

σης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, με τη συμμετοχή του 

Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γε-

νικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση 

της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά 

με αριθ.πρωτ.47820/24.11.2022, 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 αντι-

καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 

19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης - 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 δια-

τάξεις 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 περι-

φερειακών 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 

Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσερεντζού-

λιας, Αντιπρόεδρος, κωλυόμενος. 

 Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρό-

εδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 

2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 

4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, Λόγ-

γου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης Κουτρούλης, 

Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 9)Γεώργιος Ρόζος, Σε-

λιανιτίκων. 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 

«Συζήτηση και λήψης απόφασης επί αιτήματος του Σωματείου Ερ-

γατοτεχνιτών και υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο 

στην Πρόεδρο του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου 

Αιγιαλείας, κα Μαρία Κοντεσοπούλου, η οποία διαβάζει το υπ’ αριθ. 

πρωτ.117/10.11.2022 αίτημα, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 «Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006,  

άρθρο 75, παρ.1, παρ. Ι, περ.β’, υποπερ.4) είναι αρμοδιότητα των Δήμων 

η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων & απορριμμάτων. Συνεπώς, 

οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από το προσωπικό και τα μέ-

σα των αρμόδιων προς τούτο δημοτικών υπηρεσιών. 

 Όπως γνωρίζετε πολλοί εργαζόμενοι κέρδισαν δικαστικούς αγώνες 

στηριζόμενοι στη βούληση της Δημοτικής Αρχής με την παρουσία του 

Δημάρχου ή εκπροσώπου στα δικαστήρια, καθώς και στις αποφάσεις του 

Δημοτικού μας Συμβουλίου. 

 Γνωρίζουμε ότι με τη δυνατότητα που σας δίνουν μέχρι τώρα οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις για παράταση ή όχι των συμβάσεων που είχαν συ-

ναφθεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας την αξιοποιήσατε πάντα  

υπέρ των εργαζομένων, με θετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, εξασφαλίζοντας τις πιστώσεις για την μισθοδοσία τους. 

 Ο Δήμος Αιγιαλείας όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας, κατάφερε 

να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που έχει επιφορτισθεί, όχι μόνο 

χάρη στις άοκνες προσπάθειες αιρετών και μονίμων εργαζομένων στο 

Δήμο, αλλά και στην σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι 

συμβασιούχοι covid οι οποίοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν επί της 

ουσίας τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς συνέπεια του 

παγώματος των προσλήψεων εδώ και πάνω από μια δεκαετία, των αθρό-

ων συνταξιοδοτήσεων αλλά και με την κινητικότητα εργαζομένων, είναι 

υποστελεχωμένος σε κρίσιμες υπηρεσίες. 

 Οι Συμβασιούχοι αυτοί ιδιαίτερα την τελευταία διετία και λόγω 

της πανδημίας, συνέδραμαν με τις υπηρεσίες τους, σε νευραλγικούς το-
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μείς, όπως η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, & οδηγοί απορριμματο-

φόρων, το πράσινο, την τεχνική υπηρεσία, σε κοινωνικές δομές, εφαρμό-

ζοντας αυστηρά τα πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής συμβάλλο-

ντας αποφασιστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και τον περιορισμό της 

μετάδοσης του κορωνοϊού στην πόλη. 

 Η πολύτιμη εμπειρία των συμβασιούχων Covid και όλων των συμ-

βασιούχων, είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

των υπηρεσιών μας. Αποδείχτηκε πως η εργασία τους, καλύπτει πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες στις υποστελεχωμένες, κρίσιμες υπηρεσίες του Δή-

μου μας. 

 Πρόκειται για είκοσι συμπολίτες μας που εάν η δικαιοσύνη κρίνει 

την παραμονή τους νόμιμη ο Δήμος μας θα στελεχωθεί με 20 ικανούς, 

νέους και έμπειρους υπαλλήλους Αιγιαλείας. Ο αγώνας των εν λόγω ερ-

γαζομένων για την παραμονή τους είναι δίκαιος αφού σε εξαιρετικά δύ-

σκολες συνθήκες δίνουν όλες τους τις δυνάμεις προς όφελος του κοινω-

νικού συνόλου, σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. 

 Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι είναι γνωστό πως η μετατροπή 

των συμβάσεων είναι αντίθετη λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισί-

ου (αρ.103 παρ.7 & 8 Σ. αρ.21 ν.2190/94 & ΕΟ 1999/70/ΕΚ/20-5-1999), 

εν προκειμένω συντρέχει νόμιμη περίπτωση λήψης απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκφραση της στάσης του Δήμου έναντι της 

ως άνω αγωγής και των αιτήσεων με ταυτόχρονη αποδοχή της σιωπηρούς 

παρέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 Επειδή οι εις την ως άνω αγωγή αλλά και στις αιτήσεις ασφαλιστι-

κών μέτρων 20  εργαζόμενοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

Δήμου Αιγιαλείας και είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του, 

η δε ενδεχόμενη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης θα προκαλούσε 

σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, 

Αιτούμαστε 

 τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: 

 1)αποδοχής κατ’ άρθρο 297 ΚΠολΔ, εκ μέρους του πληρεξουσίου 

Δικηγόρου του Δήμου, της ως άνω με αριθμό κατάθεσης 76098/2052/ 

2022 (επαναφερθείσα με την με αρ.καταθ.104349/2699/2022 κλήση) α-

γωγής και των με αρ.καταθ.69128/7845/2022, 72305/8229/2022 και 

57648/6443/2022 αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των Κουλούρη Κων-

σταντίνου κ.λπ., σύνολο 20 συμβασιούχων, εργαζομένων στον Δήμο Αι-

γιαλείας στις ορισθείσες δικασίμους, σε αναβολή αυτών, ή σε όποια δι-

κάσιμο ορισθεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσης των ανωτέρω 

συζητήσεων ή σε περίπτωση παραίτησης, στη συζήτηση άλλης αγωγής ή 

αίτησης ή με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε οποιαδήπο-

τε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτών και 

 2)της αποδοχής της σιωπηρούς παρέκτασης τοπικής αρμοδιότητας 

του Δικαστηρίου των Αθηνών». 
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 Κατόπιν, πήραν τον λόγο οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αιγια-

λείας κ.κ. Γεώργιος Μπέσκος και Παναγιώτης Κουρής, οι οποίοι εισηγή-

θηκαν αρνητικά επί του ως άνω αιτήματος, παραθέτοντας παράλληλα στο 

Σώμα το ιστορικό αλλά και επιπλέον στοιχεία. 

 Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση 

προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που 

επήλθαν μετά τις σχετικές προτάσεις των ομιλητών και καλεί το Δημοτι-

κό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)το υπ’ αριθ.πρωτ.117/10.11.2022 αίτημα του Σωματείου Εργα-

τοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας, 

 β)την αρνητική εισήγηση καθώς και τα όσα εξέθεσαν οι Νομικοί 

Σύμβουλοι του Δήμου Αιγιαλείας κ.κ. Γεώργιος Μπέσκος και Παναγιώ-

της Κουρής, 

 γ)τα όσα προτάθηκαν από τους επικεφαλής των δημοτικών παρα-

τάξεων αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους, 

 δ)την οριστική πρόταση, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τροπο-

λογίες που επήλθαν, 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 

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

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

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

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 

ενώ είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του θέ-

ματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, πλην των 

Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Δημητρίου Καλαμίδα, 2)Χρήστου Γούτου, 

3)Γεωργίου Γιοβά, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 5)Δημητρίου 

Μπούνια, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 7)Βασιλείου Τομαρά, 8)Δημητρίου 

Παναγιωτακόπουλου, 9)Παναγιώτη Γιαννούλη, 10)Παναγιώτη Μαρινό-

πουλου, 11)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 12)Γεωργίου Γκίκα και 

13)Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επο-

μένως με δέκα οκτώ (18) θετικές και δέκα τρεις (13) αρνητικές ψή-

φους, 

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει 

 1)Το προσωπικό ορισμένου χρόνου το οποίο προσελήφθη στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας (Covid-19), καλύπτει πάγιες και 
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διαρκείς ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας. 

 2)Συναινεί στην παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας του Δικαστηρί-

ου των Αθηνών για την με αριθμό κατάθεσης 76098/2052/2022 (επανα-

φερθείσα με την με αριθμό κατάθεσης 104349/2699/2022 κλήση) αγωγή 

και των με αριθμούς κατάθεσης 69128/7845/2022, 72305/8229/2022 και 

57648/6443/2022 αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, είκοσι (20) συμβα-

σιούχων, εργαζομένων στον Δήμο Αιγιαλείας, οι οποίοι προσελήφθησαν 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας (Covid-19). 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2022. 

 Ο Γραμματέας      Η Πρόεδρος 

 

 

Κοινοποίηση: 
1)Νομική Υπηρεσία Δήμου Αιγιαλείας 

2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

3)Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας 

ΑΔΑ: ΨΔΕΞΩ6Χ-0ΔΨ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 166

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Β’ ΦΑΣΗΣ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση Β’ ΦΑΣΗΣ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023» και 
θέτει υπόψη του Σώματος το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 
Αιγιαλείας 2020-2023 (B’ ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακός και Οικονομικός 
Προγραμματισμός), καθώς και την υπ’ αριθ.8/2022 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της 
οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)Καταρτίζει το σχέδιο της Β’ ΦΑΣΗΣ του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-
2023.

Β)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της 
Β’ ΦΑΣΗΣ του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023, ως το συνημμένο κείμενο, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την ανάγκη έγκρισης του σχεδίου της Β’ Φάσης (Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 
2020-2023,

γ)τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

δ)τις διατάξεις του Π.Δ.185/2007 (Φ.Ε.Κ.221/τ.Α/12.09.2007) 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
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των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,

ε)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»,

στ)τις διατάξεις του Π.Δ.89/2011 (Φ.Ε.Κ.213/τ.Α/29.09.2011) 
«Τροποποίηση του υπ’ αριθμ.185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄) Προεδρικού 
Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»,

ζ)τις παρ.1 & 2 του άρθρου 79 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»,

η)το άρθρο 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»,

θ)το άρθρο 9 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

ι)το άρθρο 7 του Ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/11.03.2020) 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλ-λες διατάξεις»,

ια)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),

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

ιγ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και
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ιδ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία να 
συνοδεύεται από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του άρθρου 9 του Ν.4623/2019 
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019),
ενώ είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, υπέρ 
της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν είκοσι επτά (27) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν 
τοποθετήθηκε υπέρ κάποιας πρότασης η Δημοτική Σύμβουλος κα 
Αγγελική Κουρή, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου και 3)Γεώργιος 
Κουβαράς έδωσαν «λευκή» ψήφο και συνεπώς η ψήφος τους δεν 
υπολογίζεται στην καταμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 
του άρθρου 74 του Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν 
κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή 
ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της 
απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», 
επομένως με είκοσι επτά (27) θετικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της Β’ ΦΑΣΗΣ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023, όπως αυτό 
καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ.8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας και εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2022.
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)Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
   Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Στήριξης του Πρωτογενούς
   Τομέα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 167

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.9/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του 214/2021 (ΑΔΑ: 
6Μ78Ω6Χ-ΒΦ2) αποφάσισε την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου για το έτος 2022, απόφαση που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
232553/2021/4-2-2022 με (ΑΔΑ: ΨΔΩΨΟΡ1Φ-ΨΘΡ) όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

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.ά.).

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.

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι επιλέξιμος στην ανωτέρω πρόσκληση 
καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι αυτής εκτός των άλλων και για 
την δράση εργασιών ανακαίνισης των ΚΕΠ με ποσό 225.060,00 € 
συνολικά πλέον ΦΠΑ 279.074,40 €.

Κρίνεται αναγκαία η εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Εργασίες 
ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της δράσης 
«Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
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και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και ποσό 279.074,40 € προκειμένου να 
καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση.

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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 €

Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης 

και 
Ανθεκτικότητ
ας Ελλάδα 2.0

Εγγραφή νέου 
Κ.Α. 

προκειμένου να 
καταστεί 

δυνατόν να 
συναφθεί 
δημόσια 

σύμβαση».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.9/2022 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) και 154/2022 
(ΑΔΑ: ΨΞ4ΑΩ6Χ-ΚΨΗ) 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 εγγραφεί νέος Κ.Α.,

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



ΑΔΑ: 64ΑΣΩ6Χ-ΧΙΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6387164aeb32ff008d56900b στις 01/12/22 07:24
5

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

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

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

θ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων, η οποία να 
συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 208 
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«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 συζήτηση του 
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, υπέρ 
της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν και οι τριάντα 
ένας (31) Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνεπώς η εν λόγω πρόταση 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την πέμπτη (5η) 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) και 154/2022 (ΑΔΑ: 
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ΨΞ4ΑΩ6Χ-ΚΨΗ) 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 εγγραφή νέου Κ.Α. που αφορά το έργο:

«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» και ποσό 
279.074,40 € προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια 
σύμβαση, όπως αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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 €

Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης 

και 
Ανθεκτικότητ
ας Ελλάδα 2.0

Εγγραφή νέου 
Κ.Α. 

προκειμένου να 
καταστεί 

δυνατόν να 
συναφθεί 
δημόσια 
σύμβαση

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2022.
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 168

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, 
οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.370/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΝΑΩ6Χ-41Λ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τις υπ’ αριθ.370/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΝΑΩ6Χ-41Λ) απόφαση της 

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

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

γ)τις υπ’ αριθ.85/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9), 107/2022 (ΑΔΑ: 
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947ΨΩ6Χ-ΧΩ3), 109/2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΕΩ6Χ-ΡΙΤ), 127/2022 (ΑΔΑ: 
6Ω6ΡΩ6Χ-8ΔΤ), 140/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ6Ω6Χ-3ΔΧ) και 155/2022 
(ΑΔΑ: 6Ε85Ω6Χ-ΡΜΖ) 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 
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) 
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«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 είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, υπέρ 
της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι, [σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ 
της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από 
την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], 
δεν τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 2)Χρήστος Γούτος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος 
Μπούνιας, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 
8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
12)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 13)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος, 14)Μαρία Ιατροπούλου, 15Γεώργιος 
Κουβαράς και 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και συνεπώς οι ψήφοι τους 
θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, [σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
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και την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 όμοια, όπου ρητά αναφέρεται 
ότι: «…έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του 
δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται 
μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης 
(είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή 
παράταξη του συλλογικού οργάνου)». (Και επιπλέον) «…χωρίς όμως να 
τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει 
από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται 
για να εγκριθεί η πρόταση»], συνεπώς η μοναδική πρόταση, απουσών 
εναλλακτικών όμοιων, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 
του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες 
θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών 
προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.9 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Η 
πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης 
του προς ψήφιση προϋπολογισμού»],

Αποφασίζει
Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου 

Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.370/2022 
(ΑΔΑ: 9ΑΝΑΩ6Χ-41Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

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

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με ενίσχυση Κ.Α. εσόδων με την αποδοχή 
της  επιχορήγησης για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές 
πληρωμής και τελεσίδικες αποφάσεις (ΑΔΑ: 6ΣΨ246ΜΤΛ6-8ΔΛ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών ως ακολούθως:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 234.596,84

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
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διαμορφώνεται στο ποσό των 236.879,07 €

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

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, μετά τα υπ’ αριθ.πρωτ.:63358/28. 
09.2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και το έγγραφο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που έχει κατανεμηθεί για τον 
Δήμο Αιγιαλείας εισηγείται την κατανομή του ποσού ύψους 62.770,00 € 
της συμπληρωματικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
ως εξής:

Α)Την κατανομή και απόδοση της συμπληρωματικής 
επιχορήγησης από ΚΑΠ έτους 2022 για την σχολική Επιτροπή Α/θμιας 
Εκπαίδευσης ποσού 31.385,00 €.

Β)Την κατανομή και απόδοση της συμπληρωματικής 
επιχορήγησης από ΚΑΠ έτους 2022 για την σχολική Επιτροπή Β/θμιας 
Εκπαίδευσης ποσού 31.385,00 € και εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού 2022 ως ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6711.001

Απόδοση σε σχολική επιτροπή Α/θμιας
Εκπαίδευσης 31.385,00

00-
6711.002

Απόδοση σε σχολική επιτροπή Β/θμιας
Εκπαίδευσης 31.385,00

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών 62.770,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 236.879,07 €

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και Εσόδων

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6312.002 Λοιποί Φόροι 110.000,00

20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 100,00

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

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

4124.008 ΦΠΑ 6% 41.000,00
4124.007 Φ.Π.Α. 24% 120.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 285.219,07 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022  δια μέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Το Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων & 
Ανακυκλώσιμων Υλικών εισηγείται την αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, λόγω των τρεχουσών αναγκών που έχουν 
προκύψει, μετά τη μείωση του προσωπικού της αποκομιδής ΑΣΑ και 
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα δημιουργείται νέος Κωδικός με αντικείμενο: 
Αποκομιδή ΑΣΑ στις ΔΕ Συμπολιτείας-Ερινεού . Η δαπάνη, για την 
Αποκομιδή ΑΣΑ στις ΔΕ Συμπολιτείας-Ερινεού κρίνεται απαραίτητη, 
επείγουσα και αναγκαία, διότι οφείλουμε να συνεχίσουμε την 
απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-
6275.006

Αποκομιδή ΑΣΑ στις ΔΕ Συμπολιτείας-
Ερινεού 37.200,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €
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20-6414. Μεταφορές εν γένει -14.920,86

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

-22.279,14

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 285.219,07 €

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

Η Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος Διαχείρισης 
Οχημάτων & Μηχανημάτων, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου (και κατόπιν του υπ’ 
αριθ. 2993Φ.702.15 εγγράφου της) προτίθεται να πραγματοποιήσει 
εκδήλωση για να τιμήσει την προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα χρειαστεί να βραβεύσουμε τις 
εθελοντικές ομάδες με τιμητικές πλακέτες για την προσφορά τους στο 
έργο της Π.Υ Αιγίου και συνολικά στον Δ. Αιγιαλείας.

Εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός δαπανών Δήμου Αιγιαλείας οικ. έτους 2022 με 
δημιουργία  του αντίστοιχου κωδικού εξόδων, ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-6433.
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 

και αντιπροσωπειών
500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 284.719,07 €

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022  δια μέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων

Αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 
2022 ώστε να προχωρήσει στην απευθείας αγορά ακινήτου 
συνιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μεντζελόπουλου του Νικολάου και 
Δημητρίου Παπαγιαννόπουλου του Αθανασίου, στη θέση «Νησί» της 
Τ.Κ. Τεμένης του Δήμου Αιγιαλείας, όμορο του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), ως μοναδικό κατάλληλο, με σκοπό την άμεση 
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μεταφορά Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της 
ΜΕΒΑ, προκειμένου να συνεχιστεί αδιάλειπτα η λειτουργία της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και 
Μηχανημάτων ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-7112. Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 58.645,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-6414. Μεταφορές εν γένει -37.200,00

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

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

-21.445,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 284.719,07 €

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

Με την αριθ.πρωτ. 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία 
εγκρίθηκε μεταξύ άλλων Δήμων και η επιχορήγηση του Δήμου μας με το 
ποσό των 150.000,00 €, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και 
προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Στα πλαίσια την εν λόγω επιχορήγησης, ο Δήμος μας προτίθεται να 
προβεί στην προμήθεια:
1. Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 12m3 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με το Φ.Π.Α.24%.
2. Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3m3 
προϋπολογισμού 58.000,00 € με το Φ.Π.Α.24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων θα καθοριστούν στην 
μελέτη που θα συντάξει η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου.

Προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε στις παραπάνω 
προμήθειες, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2022 με την εγγραφή του ποσού των 150.000,00 € σαν 
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έσοδο στον Κ.Α.1322.037 με τίτλο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.50300/28.07.2022 και τη μεταφορά του 
μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων ενισχυμένου με 
28.000,00 € από Δημοτικούς Πόρους με τη δημιουργία δύο (2) νέων 
Κ.Α., του Κ.Α. 62-7132.004 με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12m3» και ποσό 120.000,00 € και 
του Κ.Α.62-7132.005 με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
χωρητικότητας 3m3» και ποσό 58.000.,00 €» για το έτος 2022 στον 
οποίο πρέπει να προβλεφθούν.

Μετά τα παραπάνω η αναμόρφωση έχει ως κάτωθι:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1322.038
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 50300/
28-07-2022

150.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

62-
7132.004

Προμήθεια απορριμματοφόρου
χωρητικότητας 12m3 120.000,00

62-
7132.005

Προμήθεια απορριμματοφόρου
χωρητικότητας 3m3 58.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

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

-28.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 284.719,07 €

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων

Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο 
Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει το ανθρακικό 
αποτύπωμα σύμφωνα με την περ. α’ της παρ.2 του άρθρου 16 του 
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Ν.4936/22, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα 
απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του 
οικείου Ο.Τ.Α., είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ειδικότερα, 
περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, 
τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που 
χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, ενώ δύναται να 
συμπεριλαμβάνει και απορροφήσεις. Το ΔηΣΜΕ: α) Περιλαμβάνει 
αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το 2019, των ενεργειακών 
καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού 
δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τις δημοτικές 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά 
οχήματα. β) Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143). γ) Θέτει 
στόχο μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό 
(10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, 
σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Για τον υπολογισμό του στόχου 
λαμβάνονται υπόψη και οι απορροφήσεις. (παρ. 2 άρθρο 16 Ν.4936/22).

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιάλειας οικονομικού έτους 2022 ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
6117.017

Υπηρεσίες κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου 
Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) του Δήμου 

Αιγιαλείας
31.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 253.719,07 €

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού με την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προκειμένου να καταστεί 
δυνατή, η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή των βλαβών 
στις υποδομές των Δημοτικών Ενοτήτων, ως κάτωθι:

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

6662.008
Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.

ΑΚΡΑΤΑΣ 10.800,00

30-
6662.007

Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.
ΑΙΓΕΙΡΑΣ 10.800,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 232.119,07 €

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του 
Αποθεματικού με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού με την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προκειμένου να 
υλοποιηθεί ο αποχιονισμός και η αποπαγοποίηση των οδών των 6 Δ.Ε ως 
κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
6262.039

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγ. ΔΕ Αιγειρας 17.970,00

30-
6262.040

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγ. ΔΕ Ακράτας 24.800,00

30-
6262.041

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμου &
αποπαγοπ. ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 13.320,00

30-
6262.042

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &
αποπαγοπ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ 24.800,00

30-
6262.043

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &
αποπαγοπ ΔΕ Συμπολιτείας 4.520,00

30-
6262.044

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &
αποπαγοπ ΔΕ Ερινεού 5.170,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 141.539,07 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του 
Αποθεματικού με αύξηση Κ.Α. Εξόδων

Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 153, παρ.15 προβλέπεται ότι 
«Το ποσό τη αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, 
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χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022, με ενίσχυση του 
Κ.Α.30-7322.014 με τίτλο: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου 
Αιγιαλείας» προκειμένου να αποπληρωθεί η αναθεώρηση του ανωτέρω 
έργου, ως κάτωθι:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

30-
7322.014

Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου
Αιγιαλείας 3.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
διαμορφώνεται στο ποσό των 138.539,07 €

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

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αποδοχή 
χρηματοδότησης & αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

Στο άρθρο 6 της από 22.08.2020 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 πράξεων 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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Με την αριθ.πρωτ.4127/29.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) 
Απόφαση του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, αποφασίστηκε η 
ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.)2014 
- 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση 
πρόσβασης σε περιοχές με γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
του Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, με 
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035998075. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η 
αποδοχή της χρηματοδότησης και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικον. έτους 2022 με την εγγραφή της χρηματοδότησης στο 
σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α.1328.020 με τίτλο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4127/29-9-2022 (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α 
0035998075)» και ποσό 500.000,00€ και την μεταφορά του μέσω του 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων με την ενίσχυση του 
Κ.Α.64-7323.008 με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε περιοχές με 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας» και 
ποσό 500.000,00 €, ως εξής:

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

ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

1328.020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4127/29-9-2022 
(ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α 0035998075)

500.000,00

Δημιουργείται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

64-
7323.008

Βελτίωση πρόσβασης σε περιοχές με
γεωργικές και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αιγιαλείας
500.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 138.539,07 €

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

Το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής προτείνει 
την αναμόρφωση  του Κ.Α.00-6731.005 του Δήμου Αιγιαλείας που 
αφορά τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
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Αιγιαλείας.
Με την αριθ.16/2022 απόφασή της η Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας 

(Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της διά περιφοράς στις 06/10/2022 έκανε δεκτό 
το αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιάλειας για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δ. Αιγιαλείας» με το ποσό των 
15.000 €, ως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αντιμετώπιση των 
δαπανών της Σχολικής Επιτροπής και ειδικότερα σε ότι αφορά τα μέτρα 
πρόληψης κατά της διασποράς του Covid 19 στις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητας μας.

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6731.005

Προαιρετική εισφορά στην πρωτοβάθμια 
σχολική επιτροπή 15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 123.539,07 €

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

Το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής προτείνει 
την αναμόρφωση του Κ.Α.00-6731.006 Δήμου Αιγιαλείας που αφορά τη 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.

Με την υπ’ αριθ.15/2022 απόφασή της η Δημοτική  Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς στις 06/10/2022 
έκανε  δεκτό το αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιάλειας για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία:  «Σχολική Επιτροπή Δθμιας Εκπ/σης Δ. Αιγιαλείας» με το 
ποσό των 55.000 €, ως οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη για 
επείγουσες επισκευαστικές εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητο να 
γίνουν για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 3ο Γυμνάσιο Αιγίου κατόπιν αυτοψίας 
της Πολεοδομίας, πέραν της στέγης που έχει ενταχθεί στο τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου, διαπιστώθηκαν ρωγμές σε τοίχους, οι οποίες 
χρίζουν άμεσης αποκατάστασης. Στο Εργαστηριακό Κέντρο Αιγίου, η 
στέγη παρουσίασε διαβρώσεις με αποτέλεσμα να μπαίνουν νερά στο 
κτίριο.

Στο σχολικό συγκρότημα Διακοπτού, στο νότιο κτίριο στη στέγη 
παρουσιάστηκαν διαβρώσεις όπου κι εκεί προκύπτει ανάγκη άμεσης 
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αποκατάστασης. Παρόμοιες ανάγκες έχουν προκύψει και σε άλλες 
σχολικές μονάδες και προκύπτουν συνεχώς.

Παράλληλα, κατόπιν αιτήσεων μισθωτών σχ. κυλικείων προς την 
Επιτροπή Εμπορικών Μισθώσεων, σε σχετικό Πόρισμα που μας 
κοινοποιήθηκε, η επιτροπή εισηγήθηκε την μείωση ποσοστού 15% επί 
των μισθωμάτων για τέσσερα τρίμηνα ως εκ τούτου θα υπάρξει 
σημαντική μείωση εσόδων της Σχ. Επιτροπής από τα κυλικεία.

Επίσης, τα σχολεία μας μέχρι σήμερα αγοράζουν χαρτί εκτύπωσης 
(Α4) και κόλλες αναφοράς το καθένα από ξεχωριστό κατάστημα 
αναλώσιμων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί για τα σχολεία μας μια καλή 
τιμή για το φωτοτυπικό χαρτί αλλά και για τις κόλλες που 
χρησιμοποιούνται για τα διαγωνίσματα λάβαμε απόφαση να προμηθεύσει 
η Σ.Ε. τα σχολεία με χαρτί Α4 και κόλλες αναφοράς, κατόπιν έρευνας 
αγοράς και λήψεως προσφορών.

Ακόμη είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσες επισκευές στις 
σωληνώσεις καλοριφέρ σε τρία σχολεία λόγω διάβρωσης και χρήζουν 
αντικατάστασης πριν ξεκινήσει η λειτουργία των καλοριφέρ.

Στο Γενικό Λύκειο Καμαρών λόγω περσινής διαρροής των 
σωληνώσεων νερού η οποία αποκαταστάθηκε έχουν προκληθεί ζημιές 
στα εργαστήρια και συγκεκριμένα στο δάπεδο του χώρου λειτουργίας 
αυτών καθώς και στους τοίχους όπου έγινε παρέμβαση προκειμένου να 
αντικατασταθούν οι ως άνω σωλήνες που υπέστησαν βλάβη. Ως εκ 
τούτου χρήζει άμεσης επισκευής η εν λόγω αίθουσα ώστε να είναι 
λειτουργική.

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6731.006

Προαιρετική εισφορά στη δευτεροβάθμια 
σχολική επιτροπή 35.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 88.539,07 €

15. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία 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:
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Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €

00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού 20.000,00

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

00-
6718.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΑΙΚΗΣ ) 3.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 65.539,07 €

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

Στα πλαίσια εξωραϊσμού του κέντρου της πόλης του Αιγίου ο 
Δήμος προτίθεται να προμηθευτεί διακοσμητικά στοιχεία που θα 
τοποθετηθούν στην οδό Πετμεζά. Για το λόγο αυτό αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:

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

ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΣΕ €

10-
7135.001 Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Αιγίου-Διακοπτού 8.700,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 56.839,07 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση

ΘΕΜΑ:
«Αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» της Δημοτικής Κοινότητας

Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, όμορο του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), με σκοπό την άμεση μεταφορά Υπηρεσιών 

και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της ΜΕΒΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 
Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο 
Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 11)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
12)Μαρία Τσουκαλά, 13)Δημήτριο Καλαμίδα, 14)Χρήστο Γούτο, 
15)Γεώργιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο 
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Μπούνια, 18)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 
20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» της Δημοτικής 
Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, όμορο του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), με σκοπό την άμεση 
μεταφορά Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών 
της ΜΕΒΑ» και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-
Πρασίνου-Πολιτικής Προστασίας-Τροχαίου Υλικού-Κινητής Περιουσίας 
κ.λπ.» κ. Νικόλαο Καραΐσκο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική 
εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«α. Με δεδομένο ότι στο άμεσο μέλλον θα προχωρήσει η 
κατασκευή της μονάδας ΜΕΒΑ που έχει χωροθετηθεί στο χώρο του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), και

β. Υπάρχει η ανάγκη εξυπηρέτησης μελλοντικών αναγκών της 
ΜΕΒΑ ως προς τον εξοπλισμό, καθώς θα υπάρξει αύξηση του στόλου 
οχημάτων με τέσσερα (4) ειδικά απορριμματοφόρα καθώς και ως προς τη 
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο ακριβής χώρος της αγοράς του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται 
ακριβώς στο συνυποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, ο δε πωλητής 
δέχεται να λάβει το τίμημα τμηματικά.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι στο σώμα την απευθείας αγορά 
οικοπέδου έκτασης 4.004,95 τ.μ., με νόμιμα υφιστάμενο κτίσμα, εμβαδού 
178,48 τ.μ., συνιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μεντζελόπουλου του 
Νικολάου και Δημητρίου Παπαγιαννόπουλου του Αθανασίου, που 
περιήλθε σε αυτούς με το υπ’ αριθ.13.425/30-10-2009 συμβόλαιο 
αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αιγίου, Αναστασίας 
Τριανταφυλλοπούλου, το οποίο έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας στο τόμο 1580 με αύξοντα αριθμό 
95, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εκτός 
ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο κατόπιν της δήλωσης 651/77 που 
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αναφέρεται στο από 22-01-2021 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού 
Μηχανικού κ. Παπαδημητρίου Γεώργιου και της υπ’ αριθ.19/24-09-2019 
απόφασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη (ΑΔΑ: 
ΨΧ0ΟΟΡ1Φ-703), ως το μοναδικό κατάλληλο ακίνητο, για την 
εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 το τίμημα 
του ακινήτου καθορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία έχει 
συγκροτηθεί με την αριθ.110/2022 απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, 
και θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7112 του δημοτικού προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Πρασίνου-

Πολιτικής Προστασίας-Τροχαίου Υλικού-Κινητής Περιουσίας κ.λπ.» κ. 
Νικολάου Καραΐσκου,

β)το υπ’ αριθ.13.425/30.10.2009 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Αιγίου, Αναστασίας Τριανταφυλλοπούλου, το οποίο 
έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας στο τόμο 1580 με αύξοντα αριθμό 95,

γ)το τοπογραφικό διάγραμμα,
δ)το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 

58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και συνεπώς η εκτίμηση της αξίας του θα 
πραγματοποιηθεί από την Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας,

ε)την ανάγκη απ’ ευθείας αγοράς του ανωτέρω ακινήτου, καθόσον 
είναι το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού,

στ)το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως η παρ.1 αυτού 
τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 
215/τ.Α/30.09.2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 20 
του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

η)την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
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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»,

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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
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 πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Μαρία Ιατροπούλου, πλην της Δημοτικής 
Συμβούλου κας Αγγελικής Κουρή, η οποία καταψήφισε το θέμα, 
επομένως με είκοσι οκτώ (28) θετικές και μία (1) αρνητική ψήφο,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας αγορά ακινήτου συνιδιοκτησίας Κωνσταντίνου 

Μεντζελόπουλου του Νικολάου και Δημητρίου Παπαγιαννόπουλου του 
Αθανασίου, το οποίο έχει περιέλθει σ’ αυτούς δυνάμει του υπ’ αριθ. 
13.425/30.10.2009 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου 
Αιγίου, Αναστασίας Τριανταφυλλοπούλου και έχει μεταγραφεί στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας στο τόμο 1580 με 
αύξοντα αριθμό 95.

Το εν λόγω ακίνητο εμβαδού 4.004,95 τ.μ., με νόμιμα υφιστάμενο 
κτίσμα εμβαδού 178,48 τ.μ., βρίσκεται στη θέση «Νησί» της Δημοτικής 
Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός 
οικισμού και εκτός ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατόπιν της δήλωσης 
651/77 που αναφέρεται στο από 22.01.2021 τοπογραφικό διάγραμμα του 
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πολιτικού Μηχανικού κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου και της υπ’ αριθ.19/ 
24.09.2019 απόφασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη 
(ΑΔΑ: ΨΧ0ΟΟΡ1Φ-703).

Η απ’ ευθείας αγορά του κρίνεται αναγκαία, καθόσον είναι το 
μοναδικό κατάλληλο ακίνητο, όμορο του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), με σκοπό την άμεση μεταφορά Υπηρεσιών και 
την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της ΜΕΒΑ, προκειμένου να 
συνεχιστεί αδιάλειπτα η λειτουργία της Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου 
Αιγιαλείας.

2)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Εκτιμητική 
Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, η 
οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 €, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
σε συνδυασμό με την παρ.12 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/ 
τ.Α/17.02.1998), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του 
Ν.2873/2000 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2022.
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)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
3)Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Διαχείρισης Οχημάτων και
   Μηχανημάτων
4)Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
5)Δημοτική Κοινότητα Τεμένης
6)Κωνσταντίνο Μεντζελόπουλο
7)Δημήτριο Παπαγιαννόπουλο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 170

ΘΕΜΑ:
«Αγορά ακινήτου στην περιοχή Σταφιδαλώνων της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία

χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Αγορά ακινήτου στην περιοχή Σταφιδαλώνων της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη 
δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας» και 
δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Είναι γνωστή σε όλους μας η ανάγκη δημιουργίας χώρων 
αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, καθώς και εν γένει κοινοχρήστων 
χώρων για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας τέτοιου χώρου 
στην περιοχή Σταφιδαλώνων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, μίας 
μεγάλης περιοχής με αρκετούς μόνιμους κατοίκους, η οποία στερείται 
και παιδικής χαράς αλλά και πλατείας.

Εν προκειμένω και μετά από σχετικές ενέργειες, το μοναδικό 
προσφερόμενο ακίνητο στην εν λόγω περιοχή, το οποίο βάσει της 
επιφανείας του καλύπτει επαρκώς τον ως άνω σκοπό, είναι το ακίνητο 
εμβαδού 14.692,02 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης του οικισμού 
Σταφιδαλώνων, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου 
Οικονόμου του Χρήστου, Ελένης θυγατέρας Θεοδώρου Οικονόμου, 
Χρήστου Οικονόμου του Αγαμέμνονα και Παναγιώτη Οικονόμου του 
Αγαμέμνονα.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την απευθείας αγορά του ανωτέρω 
ακινήτου, το οποίο περιήλθε στους ως άνω ιδιοκτήτες δυνάμει των υπ’ 
αριθ. α)14270/2013 Συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, του 
Συμβολαιογράφου Αιγίου, Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει 
μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας, στον τόμο 1642 με αύξοντα αριθμό 69, β)13254/2004 
Συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, της Συμβολαιογράφου Πατρών, 
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Ηλιοστάλακτης Οικονομόπουλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα 
βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, στον τόμο 1429 με 
αύξοντα αριθμό 94 και γ)13178/1990 Συμβολαίου αποδοχής 
κληρονομιάς, της Συμβολαιογράφου Αιγίου, Παναγιώτας Αγγελοπούλου, 
που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας, στον τόμο 1099 με αύξοντα αριθμό 124643, ως το μοναδικό 
προσφερόμενο και κατάλληλο ακίνητο για τη δημιουργία χώρου 
αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας, δεδομένου ότι αφενός λόγω 
της επιφανείας του καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς του και 
αφετέρου είναι σχετικά κοντά στο κέντρο αλλά όχι κοντά σε οικίες έτσι 
ώστε να προκαλεί οχλήσεις στους κατοίκους.

Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου υπερβαίνει το ποσό 
των 58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και ως εκ τούτου απαιτείται η εκτίμηση της αξίας 
του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων 
Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 31 του 
Ν.2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/ 17.02.1998), όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ.2 του άρθρου 23 του Ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί με 
τη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με την παρ.1 
του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.12 του άρθρου 20 του Ν.3731/ 
2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008)».

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

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

Καλογερόπουλου,
β)τα υπ’ αριθ.14270/2013, 13254/2004 και 13178/1990 συμβόλαια 

αποδοχής κληρονομιάς,
γ)το τοπογραφικό διάγραμμα,
δ)το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 

58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και συνεπώς απαιτείται εκτίμησή του, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών,

ε)την ανάγκη απ’ ευθείας αγοράς του ανωτέρω ακινήτου, καθόσον 
είναι το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού,

στ)το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως η παρ.1 αυτού 
τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 
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215/τ.Α/30.09.2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 20 
του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

η)την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
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 πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Μαρία Ιατροπούλου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
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1)Την απ’ ευθείας αγορά ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. 
Κωνσταντίνου Οικονόμου του Χρήστου, Ελένης θυγ. Θεοδώρου 
Οικονόμου, Χρήστου Οικονόμου του Αγαμέμνονα και Παναγιώτη 
Οικονόμου του Αγαμέμνονα, το οποίο έχει περιέλθει σ’ αυτούς δυνάμει 
των υπ’ αριθ.:

α)14270/2013 συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς του 
Συμβολαιογράφου Αιγίου, Αθανασίου Παναγόπουλου και έχει 
μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας, στον τόμο 1642 με αύξοντα αριθμό 69,

β)13254/2004 συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, της 
Συμβολαιογράφου Πατρών, Ηλιοστάλακτης Οικονομόπουλου, που έχει 
μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας, στον τόμο 1429 με αύξοντα αριθμό 94 και

γ)13178/1990 συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, της 
Συμβολαιογράφου Αιγίου, Παναγιώτας Αγγελοπούλου, που έχει 
μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου 
Αιγιαλείας, στον τόμο 1099 με αύξοντα αριθμό 124643.

Το εν λόγω ακίνητο εμβαδού 14.692,02 τ.μ., βρίσκεται εντός 
ζώνης του οικισμού Σταφιδαλώνων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, όπως αυτό φαίνεται 
στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός 
Αποστόλης Ανδρουτσόπουλος.

Η απ’ ευθείας αγορά του κρίνεται αναγκαία, καθόσον είναι το 
μοναδικό προσφερόμενο και κατάλληλο ακίνητο για τη δημιουργία 
χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας, δεδομένου ότι αφενός 
λόγω της επιφανείας του καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς του και 
αφετέρου είναι σχετικά κοντά στο κέντρο αλλά όχι κοντά σε οικίες έτσι 
ώστε να προκαλεί οχλήσεις στους κατοίκους.

2)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων 
Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του 
ακινήτου από εκτιμητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό, καθόσον 
η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 €, σύμφωνα με την παρ.12 
του άρθρου 31 του Ν. 2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/17.02.1998), όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.2873/2000 
(Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
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   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Υπουργείο Οικονομικών
    Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών
    Νίκης 5-7, Τ.Κ.10180 Αθήνα
    (Διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
4)Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
5)Κωνσταντίνο Οικονόμου του Χρήστου
   Ναυμαχίας Έλλης 1
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
6)Ελένη θυγ. Θεοδώρου Οικονόμου
   Δ.Μήτσα 19
   Τ.Κ.31100 - Λευκάδα
7)Χρήστο Οικονόμου του Αγαμέμνονα
   Γ’ Σεπτεμβρίου 90
   Τ.Κ.10434 - Αθήνα
8)Παναγιώτη Οικονόμου του Αγαμέμνονα
   Γ’ Σεπτεμβρίου 90
   Τ.Κ.10434 - Αθήνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 171

ΘΕΜΑ:
«Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου

Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου 
Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς» και δίνει 
τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Είναι γνωστή σε όλους μας η ανάγκη δημιουργίας παιδικών 
χαρών και εν γένει χώρων αθλοπαιδιών για την καλυτέρευση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας χώρου παιδικής 
χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου, μίας μεγάλης πληθυσμιακά 
Κοινότητας, η οποία δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών ειδικότερα κατά 
της θερινή περίοδο.

Εν προκειμένω και μετά από σχετικές έρευνες, το μοναδικό 
κατάλληλο προσφερόμενο ακίνητο στην εν λόγω Κοινότητα, το οποίο 
καλύπτει πλήρως τον ως άνω σκοπό, είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας 
Χαρίκλειας Αντωνοπούλου-Αλεβίζου του Δημητρίου, εμβαδού 980,02 
τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και εντός του οικισμού, επί 
των οδών Δαβάκη και Ευκαλύπτων.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την απευθείας αγορά του ανωτέρω 
ακινήτου, το οποίο περιήλθε στην ως άνω ιδιοκτήτρια δυνάμει του υπ’ 
αριθ.2676/2021 Συμβολαίου γονικής παροχής, της Συμβολαιογράφου 
Πατρών, Καλλιόπης Ανδριοπούλου, ως το μοναδικό προσφερόμενο και 
κατάλληλο ακίνητο για τη δημιουργία παιδικής χαράς, δεδομένου ότι 
είναι το μοναδικό που καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς του.

Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου υπερβαίνει το ποσό 
των 58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και ως εκ τούτου απαιτείται η εκτίμηση της αξίας 
του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων 
Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
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Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 31 του 
Ν.2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/ 17.02.1998), όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ.2 του άρθρου 23 του Ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί με 
τη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με την παρ.1 
του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.12 του άρθρου 20 του Ν.3731/ 
2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008)».

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

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

Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.2676/2021 συμβόλαιο γονικής παροχής, της 

Συμβολαιογράφου Πατρών, Καλλιόπης Ανδριοπούλου,
γ)το τοπογραφικό διάγραμμα,
δ)το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 

58.649,06 € και συνεπώς απαιτείται η εκτίμηση της αξίας του, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών,

ε)την ανάγκη απ’ ευθείας αγοράς του ανωτέρω ακινήτου, καθόσον 
είναι το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού,

στ)το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως η παρ.1 αυτού 
τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 
215/τ.Α/30.09.2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 20 
του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

η)την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
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 πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Μαρία Ιατροπούλου, ενώ κατά τη 
συζήτηση και ψήφιση του θέματος μετείχε και ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, κ. Διονύσιος 
Σκαρμούτσος, 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),

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Χαρίκλειας 

Αντωνοπούλου-Αλεβίζου του Δημητρίου, το οποίο έχει περιέλθει σ’ 
αυτήν δυνάμει του υπ’ αριθ.2676/2021 συμβολαίου γονικής παροχής, της 
Συμβολαιογράφου Πατρών, Καλλιόπης Ανδριοπούλου.

Το εν λόγω ακίνητο εμβαδού 980,02 τ.μ., βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο και εντός του οικισμού, επί των οδών Δαβάκη και Ευκαλύπτων 
της Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτό 
φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Πολιτικός 
Μηχανικός Γεράσιμος Παπαδημητράτος.

Η απ’ ευθείας αγορά του κρίνεται αναγκαία, καθόσον είναι το 
μοναδικό κατάλληλο ακίνητο που καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς 
του, ήτοι τη δημιουργία παιδικής χαράς.

2)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων 
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Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του 
ακινήτου από εκτιμητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό, καθόσον 
η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 €, σύμφωνα με την παρ.12 
του άρθρου 31 του Ν. 2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/17.02.1998), όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.2873/2000 
(Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2022.
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)Υπουργείο Οικονομικών
    Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών
    Νίκης 5-7, Τ.Κ.10180 Αθήνα
    (Διά του αρμοδίου Τμήματος)
3)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
4)Δημοτική Κοινότητα Λόγγου
5)Χαρίκλεια Αντωνοπούλου-Αλεβίζου του Δημητρίου
   Υψηλών Αλωνίων 2
   Τ.Κ.26224 - Πάτρα
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 172

ΘΕΜΑ:
«Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μαμουσιάς Δήμου

Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
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από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα 
Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου 
στάθμευσης οχημάτων» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική 
εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως:

«Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μαμουσιάς της Δ.Ε. Διακοπτού, προκύπτει η 
ανάγκη δημιουργίας χώρου στάθμευσης οχημάτων στην εν λόγω 
Κοινότητα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Εν προκειμένω και μετά από σχετικές έρευνες, το μοναδικό 
κατάλληλο προσφερόμενο ακίνητο στην ανωτέρω Κοινότητα, το οποίο 
καλύπτει πλήρως τον ως άνω σκοπό, είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας 
Γεωργίου Παλαιολογόπουλου του Μιχαήλ, εμβαδού 1.587,98 τ.μ., το 
οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την απευθείας αγορά του ανωτέρω 
ακινήτου, το οποίο περιήλθε στον ως άνω ιδιοκτήτη δυνάμει του υπ’ 
αριθ. 14529/2017 Συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, της 
Συμβολαιογράφου Αιγίου, Μαρίας Γιδά, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα 
βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, στον τόμο 1679 με 
αύξοντα αριθμό 1, ως το μοναδικό προσφερόμενο και κατάλληλο 
ακίνητο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, δεδομένου ότι 
είναι το μοναδικό που καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς του.

Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν ξεπερνά το ποσό 
των 58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και ως εκ τούτου η εκτίμηση της αξίας του θα γίνει 
από την Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την 
παρ.12 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α/17.02.1998), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2873/2000 
(Φ.Ε.Κ.285/ τ.Α/28.12.2000).
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Η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί με 
τη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.12 του άρθρου 20 του 
Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008)».

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

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

Καλογερόπουλου,
β)το υπ’ αριθ.14529/2017 Συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς, της 

Συμβολαιογράφου Αιγίου, Μαρίας Γιδά, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα 
βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, στον τόμο 1679 με 
αύξοντα αριθμό 1,

γ)το τοπογραφικό διάγραμμα,
δ)το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 

58.649,06 €, όπως προκύπτει από τα Φύλλα προσδιορισμού 
αντικειμενικής αξίας και συνεπώς η εκτίμηση της αξίας του θα 
πραγματοποιηθεί από την Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας,

ε)την ανάγκη απ’ ευθείας αγοράς του ανωτέρω ακινήτου, καθόσον 
είναι το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού,

στ)το άρθρο 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως η παρ.1 αυτού 
τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 
215/τ.Α/30.09.2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ)την παρ.1 του άρθρου 191 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 20 
του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

η)την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
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 πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 
2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Μαρία Ιατροπούλου,

Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου 

Παλαιολογόπουλου του Μιχαήλ, το οποίο έχει περιέλθει σ’ αυτόν 
δυνάμει του υπ’ αριθ.14529/2017 συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς 
της Συμβολαιογράφου Αιγίου, Μαρίας Γιδά και έχει μεταγραφεί νόμιμα 
στα βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, στον τόμο 1679 
με αύξοντα αριθμό 1.

Το εν λόγω ακίνητο εμβαδού 1.587,98 τ.μ., βρίσκεται εντός του 
οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας, είναι 
άρτιο και οικοδομήσιμο, όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που συνέταξε η Πολιτικός Μηχανικός Αντωνία 
Γκολφινοπούλου.

Η απ’ ευθείας αγορά του κρίνεται αναγκαία, καθόσον είναι το 
μοναδικό κατάλληλο ακίνητο που καλύπτει επαρκώς τον σκοπό αγοράς 
του, ήτοι τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

2)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Εκτιμητική 
Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, η 
οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 €, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
σε συνδυασμό με την παρ.12 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 (Φ.Ε.Κ.31/ 
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τ.Α/17.02.1998), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του 
Ν.2873/2000 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/28.12.2000).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2022.
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)Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
   Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών και Απασχόλησης
3)Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
4)Δημοτική Κοινότητα Μαμουσιάς
5)Γεώργιο Παλαιολογόπουλο
   Δερβενάκι Μαμουσιάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα  28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 173

ΘΕΜΑ:
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.
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Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 
Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης 
Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, κωλυόμενος.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδάς, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 
2023-2024» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας-Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική εισήγησή 
του, που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
Α)Τον Νόμο 4823/2021/8-2021
Β)τον Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3: η δημοτική ή κοινοτική 

επιτροπή παιδείας εισηγείται στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και 
συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών 
κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του καθώς και το έργο των σχολικών 
επιτροπών.

Γ)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών 
μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση συγχώνευση των 
σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο 
υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη 
της παρ.13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή 
τμημάτων σε τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε 
ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και ην μεταφορά της έδρας των 
δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί 
το δημοτικό συμβούλιο.
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Με την υπ’ αριθ.19/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 24/11/2022 αποφάσισε σχετικά 
τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμο Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024 ύστερα 
από το υπ’ αριθ.16752/22-11-2022 έγγραφο της Α/βαθμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας και Φ.02. 1.Γ. 19114/16-11-2022 έγγραφο της Β/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας ως ακολούθως:

Α) Για το υπ’ αριθ.16752/22-11-2022 έγγραφο της Α/βαθμιας 
Εκπ/σης Αχαΐας για την

1. Ίδρυση Νηπιαγωγείου Ζήριας η Επιτροπή είναι θετική. 
2. Υποβιβασμός Νηπιαγωγείου Διακοπτού η Επιτροπή είναι 

αρνητική.
3. Προαγωγή Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού η Επιτροπή είναι 

θετική.
4. Υποβιβασμός 8ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου η Επιτροπή είναι 

αρνητική.
Β) Για το Φ.02.1.Γ.19114/16-11-2022 έγγραφο της Β/θμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας για ουδεμία μεταβολή σε σχολικές μονάδες 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας η Επιτροπή είναι 
θετική.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να αποφασίσει 
σχετικά».

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

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

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημητρίου 
Καλογεροπούλου,

β)την υπ’ αριθ.19/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ7ΝΩ6Χ-ΑΟ1) απόφαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.),

γ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.121/25.11.2022 και 122/28.11.2022 
βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας,

δ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.49360/2022 και 49364/2022 βεβαιώσεις 
δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.16752/22.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

στ)το υπ’ αριθ.πρωτ.Φ.02.1.Γ.19114/16.11.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

ζ)το υπ’ αριθ.πρωτ.134878/ΓΔ4/31.10.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η)το γεγονός ότι η στέγαση είναι εξασφαλισμένη,



ΑΔΑ: Ψ9ΟΑΩ6Χ-ΝΔΚ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 638f057aeb32ff008de42851 στις 07/12/22 10:35
5

θ)την παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 
30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

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

ια)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 πριν από τη συζήτηση του 
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 
2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος,

Ομόφωνα
1)Γνωμοδοτεί θετικά:
Α)Για τις κάτωθι μεταβολές των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 
2023-2024:

• Ίδρυση Νηπιαγωγείου Ζήριας.
• Προαγωγή Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού.

Η στέγαση είναι εξασφαλισμένη.
Β)Ουδεμία μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024.
2)Γνωμοδοτεί αρνητικά για τις κάτωθι μεταβολές των Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό 
έτος 2023-2024:

• Υποβιβασμός Νηπιαγωγείου Διακοπτού.
• Υποβιβασμός 8ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
   Ερμού 70
   Τ.Κ.26221 - Πάτρα
   mail@dipe.ach.sch.gr
2)Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
    Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου
    Τ.Κ.26223 - Πάτρα
    mail@dide.ach.sch.gr
3)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
4)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
5)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
6)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 174

ΘΕΜΑ:
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.230/2021 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αιγιαλείας, με τον ορισμό εκπροσώπων στο Συμβούλιο 
του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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20)Βασίλειο Τομαρά, 21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη 
Γιαννούλη, 23)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 24)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 25)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο, 27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 
29)Αγγελική Κουρή, 30)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 31)Γεώργιο Γκίκα 
και 32)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ 
(28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40΄, 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.47820/24.11.2022, 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 δύο (32) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 
2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 
4)Παναγιώτης Περλέγκας, Καμαρών, 5)Διονύσιος Σκαρμούτσος, 
Λόγγου, 6)Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 7)Ιωάννης 
Κουτρούλης, Περιστέρας, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατάνου, και 
9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.230/2021 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με τον ορισμό εκπροσώπων στο 
Συμβούλιο του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) 
Αιγίου» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική εισήγησή 
του, που έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1566/1985 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το οποίο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/ 
03.08.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», σε κάθε Σχολική Μονάδα της 
δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτουργεί 
επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του 
Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Σχολικής Μονάδας και 
αποτελείται από:

Α)Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας, ο οποίος 
είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου.

Β)Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων 
είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο 
Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι 
υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.

Γ)Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας με τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι 
αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας.
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Δ)Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.

Επιπλέον, στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας 
εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με 
απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της αντίστοιχης 
Σχολικής Μονάδας.

Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ. 
230/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑ5Ω6Χ-2ΜΑ) απόφασή του, όρισε τους 
εκπροσώπους, ήτοι έναν αιρετό και έναν δημοτικό υπάλληλο, στα 
επταμελή Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Πλην όμως, με την υπ’ αριθ.Φ11/74076/Δ4/16.06.2022 Απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.3019/τ.Β/ 
16.06.2022) «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων 
(Π.ΕΠΑ.Λ.)», μεταξύ άλλων, ιδρύθηκε από το σχολικό έτος 2022-2023 
και Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου, το οποίο 
συστεγάζεται με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου με έδρα το Αίγιο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας, με τους ακόλουθους τομείς:

(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Πληροφορικής
(ε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας.
Ως εκ τούτου, καθίσταται ανάγκη συμπλήρωσης της υπ’ αριθ.230/ 

2021 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τον ορισμό 
εκπροσώπων του Δήμου και στη συγκεκριμένη νεοσύστατη Σχολική 
Μονάδα.

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαι τον ορισμό του κ. Γεωργίου Ντίνου 
του Βασιλείου, Δημοτικού Συμβούλου-Αντιδημάρχου, ο οποίος θα είναι 
ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και της κας Μαρίας 
Παπαχριστοπούλου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 
Αιγιαλείας, οι οποίοι είχαν οριστεί ως εκπρόσωποί μας στα Συμβούλια 
των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής 
Ενότητας Αιγίου».

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

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

β)την υπ’ αριθ.230/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑ5Ω6Χ-2ΜΑ) απόφασή του, 
περί ορισμού δύο εκπροσώπων, στα Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.

γ)την υπ’ αριθ.Φ11/74076/Δ4/16.06.2022 Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.3019/τ.Β/16.06.2022) 
«Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)»,

δ)την ανάγκη συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης με τον ορισμό 
εκπροσώπων, ενός αιρετού και ενός υπαλλήλου στη νεοσύστατη Σχολική 
Μονάδα,

ε)το άρθρο 51 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 107 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/03.08.2021) «Αναβάθμιση 
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και

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

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ.230/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑ5Ω6Χ-2ΜΑ) 

απόφασής του, που αφορούσε τον ορισμό εκπροσώπων, ήτοι ενός 
αιρετού και ενός δημοτικού υπαλλήλου, στα επταμελή Συμβούλια των 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

«Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Αιγιαλείας στο Συμβούλιο 
της Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρότυπο 
Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου, τον κ. Γεώργιο Ντίνο του 
Βασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντιδήμαρχο, ο οποίος θα είναι ο 
Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και την κα Μαρία 
Παπαχριστοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 
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Αιγιαλείας».
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.230/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑ5Ω6Χ-

2ΜΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2022.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου
2)Γεώργιο Ντίνο του Βασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντιδήμαρχο
3)Μαρία Παπαχριστοπούλου του Κωνσταντίνου,
   Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
   Δήμου Αιγιαλείας
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