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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτής

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 24

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-

συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 9)Χρήστο Γούτο, 10)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 11)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 12)Βασίλειο Τομαρά, 
13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 15)Αγγελική Κουρή, 16)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
17)Γεώργιο Γκίκα και 18)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση διά ζώσης, συνήλθε σήμερα στις είκοσι 
πέντε (25) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄, σε 
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έκτακτη-κατεπείγουσα μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με τη συμμετοχή 
μέσω τηλεδιάσκεψης 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.3400/ 25.01.2023, 
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 στο 
μοναδικό θέμα που είναι γραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη και σε όσα 
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην 
εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/19.01.2023) 
και της σοβαρότητας του θέματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη.
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Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 
παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα είκοσι δύο (22) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 
πρόσκλησης-συνεδρίασης, συμμετείχε στη συνεδρίαση διά ζώσης η 
Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά και συνδέθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης η Δημοτική Σύμβουλος κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Παναγιώτης Γιαννούλης και 
3)Γεώργιος Κουβαράς.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος και 6)Μαρία Ιατροπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, πριν από τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, ζητά από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, να 
αποφανθούν σχετικά με την έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα 
μόνο της υπ’ αριθ.πρωτ.3400/25.01.2023 πρόσκλησης για έκτακτη-
κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η αιτιολόγηση 
αναφορικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του μοναδικού θέματος που 
περιλαμβάνεται σ’ αυτήν, για το οποίο είναι αναγκαία η άμεση λήψη 
απόφασης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην 
εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/19.01.2023) 
και λόγω της σοβαρότητας του θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.πρωτ.3400/25.01.2023 πρόσκληση για έκτακτη- 

κατεπείγουσα συνεδρίαση,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγουσα συνεδρίαση - 
Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο 
(άρθρο 67 του ν. 3852/2010)» και

γ)την παρ.5 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 
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συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπ’ αριθ.πρωτ. 

3400/25.01.2023 πρόσκλησης-συνεδρίασης μεικτής (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος



ΑΔΑ: 6Ψ6ΦΩ6Χ-9ΟΚ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτής

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 25

ΘΕΜΑ:
«Λήψη απόφασης επί του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»,
μετά από παραπομπή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποτελούμενο από τους κ.κ.: 
1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 
3)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 
Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
6)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 8)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 9)Χρήστο Γούτο, 10)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 11)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 12)Βασίλειο Τομαρά, 

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
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13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 15)Αγγελική Κουρή, 16)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
17)Γεώργιο Γκίκα και 18)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση διά ζώσης, συνήλθε σήμερα στις είκοσι 
πέντε (25) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄, σε 
έκτακτη-κατεπείγουσα μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με τη συμμετοχή 
μέσω τηλεδιάσκεψης 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.3400/25.01.2023, 
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 στο 
μοναδικό θέμα που είναι γραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη και σε όσα 
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην 
εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/19.01.2023) 
και της σοβαρότητας του θέματος.
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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 
2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 
4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 
παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα είκοσι δύο (22) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 
πρόσκλησης-συνεδρίασης, συμμετείχε στη συνεδρίαση διά ζώσης η 
Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά και συνδέθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης η Δημοτική Σύμβουλος κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Παναγιώτης Γιαννούλης και 
3)Γεώργιος Κουβαράς.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος και 6)Μαρία Ιατροπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Λήψη απόφασης επί του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», 
μετά από παραπομπή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.26/2023 (ΑΔΑ: 
9Ν5ΤΩ6Χ-Ε5Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η 
παραπομπή του θέματος του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/ τ.Α/12.10.2020), όπου ορίζεται 
ότι με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική 
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Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς 
της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Κατόπιν, η κα Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος σχετική 
εισήγηση των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο», «Ποιοτική 
Αιγιάλεια» και «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», 
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καλαμίδα, καθώς και των 
ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Γκίκα, Παναγιώτη 
Μαρινόπουλου και Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, η οποία έχει ως 
ακολούθως:

«Εισηγούμαστε τη ματαίωση του  διαγωνισμού: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», σύμφωνα 
με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 και τη μη εκχώρηση των τελών στον 
ανάδοχο διότι σύμφωνα με το συνημμένο αριθ.πρωτ.27297/13-07-22 
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Αιγιαλείας σε συνδυασμό 
με τη συνημμένη υπ’ αριθ.757/2022 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου και 
οι όροι διαφάνειας στην εκτέλεση της σχετικής σύμβασης».

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ο οποίος πρότεινε στο Σώμα την παράλειψη της 
τελευταίας φράσης της εισήγησης «…και οι όροι διαφάνειας στην 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την κοινή εισήγηση των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια 

Αύριο», «Ποιοτική Αιγιάλεια» και «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία 
της Αιγιάλειας», του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καλαμίδα, 
καθώς και των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου 
Γκίκα, Παναγιώτη Μαρινόπουλου και Αθανασίου Χρυσανθόπουλου,

β)την πρόταση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου,

γ)την υπ’ αριθ.26/2023 (ΑΔΑ: 9Ν5ΤΩ6Χ-Ε5Σ) ομόφωνη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί 
παραπομπής του συγκεκριμένου θέματος αρμοδιότητάς της στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, δεδομένου ότι κρίθηκε 
επιβεβλημένο λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του,

δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.27297/13.07.2022 έγγραφο της Νομικής 
Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας,

ε)την υπ’ αριθ.757/2022 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου,
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στ)τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/ 
08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ζ)τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020),

η)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»,

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»

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη ματαίωση του  διαγωνισμού: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 και 
τη μη εκχώρηση των τελών στην ανάδοχο εταιρεία, διότι σύμφωνα με το 
συνημμένο υπ’ αριθ.πρωτ.27297/13.07.2022 έγγραφο της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σε συνδυασμό με τη συνημμένη υπ’ 
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αριθ. 757/2022 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν 
διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου Αιγιαλείας.

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2023.
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)Ζ’ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
4)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
5)Νομική Υπηρεσία Δήμου Αιγιαλείας
6)Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
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