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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 1

«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού
θέματος εκτός Ημερήσιας Διατάξεως».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 
13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, 16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 
18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
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27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 
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παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

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

• «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Τμηματικής Οριοθέτησης και 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε 
μήκος 10χλμ. ανάντη της Εκβολής», 1ου υποέργου της Πράξης με 
τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό 
Σελινούντα», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάριθμο 
2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)τα όσα εξέθεσε η κα Πρόεδρος,
β)την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 

07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
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των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κήρυξη του θέματος με τίτλο:

• «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Τμηματικής Οριοθέτησης και 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε 
μήκος 10χλμ. ανάντη της Εκβολής», 1ου υποέργου της Πράξης με 
τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό 
Σελινούντα», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάριθμο 
2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων».  

ως κατεπείγον και συνεπώς την ένταξή του προς συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος
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μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 2

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση «Μελέτης Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων

Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 
10χλμ. ανάντη της Εκβολής», 1ου υποέργου της Πράξης με τίτλο: 

«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα», με 
κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάριθμο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 
13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, 16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 
18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
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συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 



ΑΔΑ: 6ΙΚΖΩ6Χ-ΩΙ5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cfa5f6874a8294a8cbe1d4 στις 25/01/23 07:37
3

παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το μοναδικό  θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Έγκριση «Μελέτης Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 
10χλμ. ανάντη της Εκβολής», 1ου υποέργου της Πράξης με τίτλο: 
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα», με 
κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάριθμο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», το οποίο ομόφωνα 
εντάχθηκε σ’ αυτή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1/2023 απόφασή του και 
θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.165/2022 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχεις ως 
ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας θετικά, για την 

οριστική οριοθέτηση του ποταμού Σελινούντα και τη μελέτη των 
απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής 
προστασίας των παρόχθιων περιοχών στο τμήμα του ποταμού μήκους 
10,00 χλμ. από την εκβολή στη θάλασσα (χ.θ.: 0+000) μέχρι την ανάντη 
πλευρά της γέφυρας της επαρχιακής οδού Αιγίου – Μελισσίων (χ.θ.: 
9+970). Αφού, σύμφωνα με την υπηρεσία, οι κύριοι στόχοι της μελέτης 
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αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία των ποτάμιων και 
παραποτάμιων περιοχών, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων 
σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές καταστροφές σε υφιστάμενα τεχνικά έργα, στις παραρεμάτιες 
ιδιοκτησίες, παραρεμάτιες οδούς και γενικότερα τους οικισμούς και τις 
γεωργικές εκτάσεις από τους οποίους διέρχεται. Βασικό στόχο αποτελεί 
επίσης η προστασία μέσω της οριοθέτησής του ζωτικού χώρου του 
ποταμού, της ευρείας ζώνης της ενεργού κοίτης και των παραποτάμιων 
λειτουργικών τμημάτων του».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.165/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.49428/06.12.2022 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

γ)το με αριθ.πρωτ.353843/6264/16.11.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας,

δ)τις διατάξεις της παρ.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 
94/τ.Α/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για 
τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» και

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 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της οριστικής οριοθέτησης του ποταμού Σελινούντα 

και τη μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – 
αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών στο τμήμα του 
ποταμού μήκους 10,00 χλμ. από την εκβολή στη θάλασσα (χ.θ.: 0+000) 
μέχρι την ανάντη πλευρά της γέφυρας της επαρχιακής οδού Αιγίου – 
Μελισσίων (χ.θ.: 9+970). Αφού, σύμφωνα με την υπηρεσία, οι κύριοι 
στόχοι της μελέτης αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία των 
ποτάμιων και παραποτάμιων περιοχών, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή 
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των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υφιστάμενα τεχνικά έργα, στις 
παραρεμάτιες ιδιοκτησίες, παραρεμάτιες οδούς και γενικότερα τους 
οικισμούς και τις γεωργικές εκτάσεις από τους οποίους διέρχεται. Βασικό 
στόχο αποτελεί επίσης η προστασία μέσω της οριοθέτησής του ζωτικού 
χώρου του ποταμού, της ευρείας ζώνης της ενεργού κοίτης και των 
παραποτάμιων λειτουργικών τμημάτων του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
   Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
   Πανεπιστημίου 254, κτίριο β’
   Τ.Κ.26110 – Πάτρα
   dte@achaia.pde.gov.gr
   f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
2)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Ένωση Οικονομικών Φορέων:
    «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
    & ΣΙΑ ΕΕ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
    Δ.Τ. «GEOENVIRO» - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
    ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Νόμιμος Εκπρόσωπος Ανδρέας Αλεβίζος
    Βύρωνος 6
    Τ.Κ.26224 - Πάτρα
    meletitiki@tee.gr

mailto:dte@achaia.pde.gov.gr
mailto:f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
mailto:meletitiki@tee.gr


ΑΔΑ: ΨΣΓΥΩ6Χ-ΤΝ6

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63bbbdee550aa164e91f1656 στις 10/01/23 09:56
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

μεικτή
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 3

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου

Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, 
οικονομικού έτους 2022» και θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ 
αριθ.449/2022 (ΑΔΑ: 9Σ6ΝΩ6Χ-ΕΕΝ), 458/2022 (ΑΔΑ: 6Θ72Ω6Χ-
ΜΕΞ) και 468/ 2022 (ΑΔΑ: 6ΒΧΥΩ6Χ-Γ35) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 
2022.

Δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με την 
παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και 
τις παρ.ΙΙΙ & IV της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθόσον αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, 
οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από αποδοχές, γίνονται στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του 
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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.449/2022 (ΑΔΑ: 9Σ6ΝΩ6Χ-ΕΕΝ), 458/2022 (ΑΔΑ: 

6Θ72Ω6Χ-ΜΕΞ) και 468/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΧΥΩ6Χ-Γ35) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022,

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

γ)τις υπ’ αριθ.85/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΣΚΩ6Χ-ΞΦ9), 107/2022 (ΑΔΑ: 
947ΨΩ6Χ-ΧΩ3), 109/2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΕΩ6Χ-ΡΙΤ), 127/2022 (ΑΔΑ: 
6Ω6ΡΩ6Χ-8ΔΤ), 140/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ6Ω6Χ-3ΔΧ), 155/2022 (ΑΔΑ: 
6Ε85Ω6Χ-ΡΜΖ), 168/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ο1Ω6Χ-4ΥΩ) και 177/2022 
(ΑΔΑ: ΩΑΗΥΩ6Χ-7Υ2) 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 
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εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

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

θ)τις παρ.8 & 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 
23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και τροποποιήθηκαν με τις παρ.1Α και 1Β 
αντίστοιχα του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,

ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 
19.07.2018),

ια)την παρ.IV της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών 
τοπικής αυτοδιοίκησης»,

ιβ)το άρθρο έκτο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.161/τ.Α/22.08.2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ.177/τ.Α/15.09.2020) και 
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4735/2020 
(Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020) και

ιγ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 
τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από Δημοτικούς 
Συμβούλους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και 
σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ.β της παρ.1 του άρθρου 12 
του Ν.4623/ 2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 
189 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν εννέα (9) 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 
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προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την 
παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από 
την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»], 
δεν τοποθετήθηκαν υπέρ κάποιας πρότασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης 
Μάρκου Γραμματέας,  3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 7)Βασίλειος 
Τομαράς, 8)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 9)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος, 10)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
11)Αγγελική Κουρή, 12)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 13)Γεώργιος 
Γκίκας, 14)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 15)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος και συνεπώς οι ψήφοι τους θεωρούνται άκυρες και 
δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που 
απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, [σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 όμοια, όπου ρητά αναφέρεται ότι: 
«…έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 
προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του 
δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται 
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»], ενώ απουσίαζαν κατά την 
ψηφοφορία του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος 
Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 
3)Δημήτριο Καλαμίδας, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος 
Μπούνιας, 6)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 7)Παναγιώτης Γιαννούλης 
και 8)Γεώργιος Κουβαράς,

Αποφασίζει
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Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου 
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.449/2022 
(ΑΔΑ: 9Σ6ΝΩ6Χ-ΕΕΝ), 458/2022 (ΑΔΑ: 6Θ72Ω6Χ-ΜΕΞ) και 
468/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΧΥΩ6Χ-Γ35) αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 διαμέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργείται Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 ως ακολούθως:

Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€
00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 11.300,00

00-6117.008 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων 1.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΣΕ €

00-
6162.010

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντήρησης 
και αποκατάστασης βλαβών του ΜΥΗΣ 

Τσιβλού
-0,02

15-
6699.001

Προμήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων 
ζώων -0,12

30-
6662.000

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων -0,18

10-
6262.001

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και
επισκευής  κλιματιστικών μονάδων  του 

Δήμου Αιγιαλείας
-0,25

15-
6474.007

Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων
Παραγωγικών Ζώων -0,32

35-
6672.002 Ανταλλακτικά βενζ. εργαλείων ΔΕ Αιγίου -0,85

20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1,00
35-

6264.002
Συντήρηση και επισκευή βενζινοκίνητων 

εργαλείων για την ΔΕ Αιγίου -1,01

30-
6662.007

Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.
ΑΙΓΕΙΡΑΣ -1,58

30- Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. -1,98
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6662.010 ΑΙΓΙΟΥ
00-

6162.007
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε.

Ακράτας -2,35

30-
7326.012

Κατασκευή περιφράξεων δημοτικών 
ακινήτων Δ.Ε. Διακοπτού -2,42

20-
6279.014

Συλλογή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. 
Αιγίου -2,48

20-
6279.015

Συλλογή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. 
Συμπολιτείας -2,48

10-
7135.003 Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Ακράτας-Αιγείρας -2,80

35-
6262.001 Συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού ακτών -3,00

50-
6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης -3,72

35-
6262.014

Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών
δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος 

Δ.Ε Διακοπτού
-4,68

30-
7331.030

Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών
Δήμου Αιγιαλείας (Έτους 2022) -4,90

30-
6662.009

Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -5,70

30-
6662.011

Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ- Ερινεού -5,70

00-
6221.003 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Συμπολιτείας -5,95

10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων -7,38

35-
6262.013

Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών
δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος 

Δ.Ε. Αιγίου
-7,44

35-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός -10,56
20-

7135.009
Προμήθεια κάδων για τις

Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ -10,72

35-
6262.016

Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών
δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος 

Δ.Ε Συμπολιτείας- Δ.Ε Ερινεού
-11,16

35-
6262.012

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Αιγείρας -11,30

35-
6262.007

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Αιγίου -11,80

35-
6262.009

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Ακράτας -11,80
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35-
6262.010

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Συμπολιτείας -11,80

35-
6262.008

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Διακοπτού -11,93

30-
6662.014 Προμήθεια σκυροδέματος για ΔΕ Αιγείρας -12,40

30-
6662.016 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Αιγίου -12,40

30-
6662.017 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Συμπολιτείας -12,40

30-
6662.018 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Διακοπτού -12,40

30-
6662.019 Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Ερινεού -12,40

30-
7135.005

Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε 
Αιγείρας-Ακράτας -12,80

35-
6262.021

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
εγκαταστάσεων -13,14

35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους -13,47

15-
6063.002 Προμήθεια γάλακτος -13,83

00-
6117.025

Υπηρεσία προστασίας προσωπικών
δεδομένων (DPO-GPTR) -14,40

20-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -15,28
20-

7135.007 Προμήθεια κάδων για την  ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ -16,92

20-
7135.008

Προμήθεια κάδων για τις  ΔΕ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΕ 

ΑΙΓΕΙΡΑΣ
-16,92

30-
6262.018

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας -18,00

30-
6262.019

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας -18,00

30-
6262.020

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Διακοπτού για λόγους πυροπροστασίας -18,00

30-
6262.022

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Συμπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας -18,00

30-
6262.023

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας -18,00

45-
6262.024

Καθαρισμός περιβάλλοντος νεκροταφείου 
Κοιν. Ροδοδάφνης -18,00

30- Παροχές ένδυσης σε είδος -19,35
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6063.001
35-

6262.011
Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε

κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Ερινεού -23,60

10-
6266.014

Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη της
ιστοσελίδας του Δήμου και άδεια χρήσης 

για πρόσθετη εφαρμογή δημοσίευσης
περιεχομένου στο site του Δήμου,

κοινωνικά δίκτυα & λοιπές εκδηλώσεις
πολιτών City.gr

-24,80

30-
7323.227 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου -26,16

20-
6261.004

Μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων &
σχολείων -27,60

10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου -27,90
30-

6262.024
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε Αιγείρας -31,00

30-
6262.025

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Ακράτας -31,00

30-
6262.026

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Διακοπτού -31,00

30-
6262.027

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Αιγίου -31,00

30-
6262.028

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Συμπολιτείας -31,00

30-
6262.029

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε Ερινεού -31,00

30-
6262.043

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &
αποπαγοποίησης ΔΕ Συμπολιτείας -31,20

30-
7135.003

Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε 
Αιγίου -31,63

10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις -34,14
30-

6262.044
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &

αποπαγοποίησης ΔΕ Ερινεού -36,40

00-
6221.001 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Ακράτας -39,30

20-
7135.014 Προμήθεια εξοπλισμού Σ.Μ.Α. -40,00

20-
7135.015

Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου- 
Ορφανίδη -40,00

30-
6262.021

Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε 
Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας -40,00

20-
6275.006

Αποκομιδή ΑΣΑ στις ΔΕ Συμπολιτείας-
Ερινεού -40,40
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30-
7135.006

Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε 
Συμπολιτείας-Ερινεού -45,16

30-
6662.008

Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. 
ΑΚΡΑΤΑΣ -51,74

30-
6262.041

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού &
αποπαγοποποίησης ΔΕ ΔΙΑΚΟ -52,00

30-
7323.229

Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε.
Διακοπτού -56,06

30-
6262.039

Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης ΔΕ Αιγειρας -59,94

20-
6662.009 Σύστημα περισυλλογής περιττωμάτων ζώων -71,00

30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -78,64
20-

6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -79,05

30-
7135.004

Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών ΔΕ 
Διακοπτού -106,04

30-
6662.015 Προμήθεια σκυροδέματος  ΔΕ Ακράτας -117,80

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια -200,00

00-6453. Λοιπές συνδρομές -200,00

10-
6264.010

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής 
και επίβλεψη  λειτουργίας της

μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα 
συνεδριάσεων ΔΣ & λοιπών εκδηλώσεων 

του Δήμου

-238,00

10-
6063.002 Προμήθεια γάλακτος -242,72

00-
6162.006 Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Αιγίου -246,56

00-
6162.008

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Συμπολιτείας -246,56

00-
6162.009

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Διακοπτού -246,56

20-
6063.002 Προμήθεια γάλακτος -288,29

10-
6641.001

Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση
μεταφορικών μέσων -293,44

00-6224. Λοιπές Επικοινωνίες -300,00

10-
6063.003

Χορήγηση σε χρήμα μέσων ατομικής
προστασίας παρελθόντων ετών με την υπ’ 

αρ.567/17 Απόφαση Δ.Σ
-357,72
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00-6452. Συνδρομές Internet -380,66

00-
6431.016

Παραγωγή και εκτύπωση φυλλαδίων για την  
ανάδειξη των επιχειρημάτων παραμονής του 
τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας

-396,00

10-
6115.002 Αμοιβές ορκωτών λογιστών -488,00

20-
7135.016 Εξοπλισμός ΜΕΒΑ -492,00

00-
6431.014

Προβολή banner στα site για την ανάδειξη 
των επιχειρημάτων παραμονής του

τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Δήμο μας
-496,00

00-
6431.015

Τηλεοπτικό σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
για την  ανάδειξη των επιχειρημάτων

παραμονής του τμήματος Φυσικοθεραπείας 
στο Δήμο μας

-496,00

20-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια -500,00

00-
6431.007

Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων σε 
τέσσερις (4) γλώσσες για την τουριστική 

προώθηση του Δήμου
-416,80

10-
6117.011

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4795/2021

-760,00

20-
6279.009

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών  και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) -801,92

20-
6117.006

Υπηρεσίες παροχής ISO σε Δν/ση
Καθαριότητας (Διοίκηση  και ΣΜΑ) -846,00

10-6613.
Προμήθεια εντύπων και υλικών

μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

-884,49

00-
6117.003 Αμοιβή ιατρού εργασίας -919,84

30-6062. Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων 
(άρθρο 112 Ν 118/81) -1.000,00

30-
6264.002

Πιστοποιητικά καταλληλότητας
μηχανημάτων έργου -1.000,00

10-
6262.002

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και ετήσιου 
περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων

προσώπων  για τα δημοτικά κτίρια του
Δήμου Αιγιαλείας

-1.184,40

10-
6641.002

Προμήθεια  λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων -1.228,59
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00-
6221.007 Ταχυμεταφορές Δήμου Αιγιάλειας -1.298,10

00-
6421.002

Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για
συμμετοχή στο εξωτερικό σε εκθέσεις,
συνέδρια, σεμινάρια για την τουριστική 

προβολή του Δήμου

-1.500,00

30-
7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -1.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 11.637,52  €

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

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος προτείνεται η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την ανάγκη διοργάνωσης 
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με την εξειδίκευση του Κ.Α.15-6473, 
καθώς και υποχρεωτικές ανάγκες της υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό 
ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.072.366,77

10-6115.002 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 15.000,00

15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 840,00

10-6322. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 2.728,00
20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.105,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7312.011
Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός δικτύων

ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών Δήμου 
Αιγιαλείας

-1.100.000,00

00-6162.005 Λοιπά-έξοδα τρίτων-αίτηση συμμετοχής 
στις γαλάζιες σημαίες -2.500,00

10-6261.001 Απολύμανση δημοτικών κτιρίων -2.852,00
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20-7135.005 Προμήθεια σκούπας πεζού χειριστή -5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 27.949,75 €

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

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας 
προτείνεται η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 ώστε να 
προχωρήσουμε στην απευθείας αγορά δύο ακινήτων (όμορα), 
ιδιοκτησίας Σκουλή (κληρ. Ανδρέα Προκοπίου) και Αργυριάδη Χάρη, 
στην Δ. Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ποσού 10.000,00 € 
αντίστοιχα, ως μοναδικά κατάλληλα, εμβαδού 4.512 τ.μ. και 2.693 τ.μ. 
αντίστοιχα, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας μεταξύ των οδών 
Αριστοτέλους (προέκταση Σελινούντος) - Κλεισούρας και την προοπτική 
εξασφάλισης χώρου για ανέγερση διδακτηρίου και αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

30-7112.011 Αγορά οικοπέδου μεταξύ των οδών
Αριστοτέλους-Κλεισούρας 10.000,00

30-7112.012 Αγορά οικοπέδου μεταξύ των οδών
Αριστοτέλους-Κλεισούρας 10.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 7.949,75 €

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

Α. Η ενεργειακή αναβάθμιση και η μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των κτιρίων του Δήμου Αιγιαλείας είναι από τις 
κορυφαίες προτεραιότητες της Διοίκησης του Δήμου.

Δεδομένου του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η υλοποίηση 
των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο 
και στις Η/Μ εγκαταστάσεις, ο Δήμος Αιγιαλείας πρέπει να έχει 
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ετοιμότητα υποβολής σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα, όπως το 
Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά του κτιριακού 
αποθέματος του Δήμου (παλαιότητα, επιφάνεια, αριθμός χρηστών, 
στοιχεία καταναλώσεων), παρουσιάζεται σημαντική σκοπιμότητα 
υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (και ως εκ τούτου 
συμπερίληψης τους σε Πρόταση Χρηματοδότησης του Δήμου) σε  
αρκετά κτίρια.

Γ. Παράλληλα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάθεση σε 
εξωτερικό συνεργάτη, εξειδικευμένο σε θέματα χρηματοδοτήσεων 
ενεργειακών έργων, η κατάρτιση Πρότασης Χρηματοδότησης για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η τεκμηριωμένη και ορθή σύνταξη 
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης των Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων) της Πρότασης είναι απαραίτητη ώστε ο Δήμος να έχει 
αυξημένες πιθανότητες ένταξης στις χρηματοδοτούμενες Δράσεις 
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022, ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

30-6117.018

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
προετοιμασία και υποβολή φακέλου

πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου
Αιγιαλείας στα πλαίσια του προγράμματος 

«ΗΛΕΚΤΡΑ»

37.200,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

45-7326.015 Κατασκευή περιφράξεων κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Αιγίου -37.200,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 7.949,75 €

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022  δια μέσου του Αποθεματικού 
με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων
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Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων προτείνεται η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για των 
προσδιορισμό τιμών ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων με βάση την απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών 57732ΕΞ2021(Β2375), ως ακολούθως:

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

10-6117.012
Παροχή υπηρεσίας για προσδιορισμό τιμών 

ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων

6.200,00

Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

30-6261.012
Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση 
οδών έκτακτων καιρικών φαινομένων Δ.Ε. 

Αιγείρας
-5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 6.749.75 €

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με αλλαγή τίτλου

Με την αριθ.πρωτ.50300/28-7-2022 (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 8m3 προϋπολογισμού 120.000,00 € με το Φ.Π.Α24%. 2. 
Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3m3 
προϋπολογισμού 58.000,00 € με το Φ.Π.Α.24%. Με την 168/28.11.2022 
απόφασή του ο Δήμος μας ενέκρινε την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού 2022 δημιουργώντας τον Κ.Α.62- 7132.004 για την 
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Προμήθεια απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12μ3. εκ παραδρομής 
εστάλη λανθασμένα στην εισήγησή μας χωρητικότητα 12 μ3 αντί 8μ3 
που είναι το ορθό.

Από Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

62-7132.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου
χωρητικότητας 12m3

Σε Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

62-7132.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου
χωρητικότητας 8μ3

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 6.749.75 €

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 δια μέσου του Αποθεματικού 
με αύξηση Εσόδων και αύξηση Κ.Α. Εξόδων - Δημιουργία Κ.Α. 
Εξόδων και μείωση Κ.Α. Εξόδων:

Μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος αναμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός έτους 2022 με την αύξηση Κ.Α. Εσόδων, αποδεχόμενη 
την έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την 
αύξηση του ενεργειακού κόστους και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων ως 
ακολούθως:

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:

Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

1211.002

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

129.582,00
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Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

00-6492.
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων

384.241,12

20-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 361.410,68
35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση 127.420,00

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

70-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό 
ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες -337.814,23

00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την 
είσπραξη τελών και φόρων -4.862,76

20-6721.001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης
Αποβλήτων Ν. Αχαΐας -268.410,68

00-6737.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ Σ.Δ.Σ.Α. Ηλείας -93.000,00

30-6262.009
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, 

πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δημοτικών χώρων

-70.000,00

10-6117.012
Παροχή υπηρεσίας για προσδιορισμό τιμών 

ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων

-6.200,00

Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 

€

0-6117.033
Συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου

Αιγιάλειας σε θέματα βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης

36.580,00

10-6117.013
Παροχή υπηρεσίας για προσδιορισμό τιμών 

ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων Δ Ε Αιγίου

2.000,00

10-6117.014

Παροχή υπηρεσίας για προσδιορισμό τιμών 
ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων Δ.Ε.

Ακράτας - Αιγείρα - Διακοπτό

2.100,00

10-6117.015 Παροχή υπηρεσίας για προσδιορισμό τιμών 2.100,00
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ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού αξίων ακινήτων Δ.Ε.

Συμπολιτείας - Ερινεού

διαμέσου του Αποθεματικού 9111. 

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 
παραμένει στο ποσό των 767.62 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2023.
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)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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 4

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.316/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό του τέλους καθαριότητας 
και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το 
έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48261/28.11.2022 κοινή εναλλακτική 
πρόταση, που κατατέθηκε από τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», κ.κ. Χρήστο 
Γούτο και Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, αντίστοιχα.

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της 
εναλλακτικής προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση 
στερείται νομιμότητας.

4)Την υπ’ αριθ.πρωτ.80/02.01.2023 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
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Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

5)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της 
εναλλακτικής προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση 
στερείται νομιμότητας.

Κατά τη συζήτηση, κατατέθηκε προφορικά από τον κ. Δήμαρχο 
και τρίτη (3η) εναλλακτική πρόταση με σύμφωνη προφορική εισήγηση 
από τον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την 
αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/2019, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«…η κατατιθέμενη εναλλακτική πρόταση συνοδεύεται από εισήγηση των 
αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το 
εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το 
φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να 
τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του δήμου ή της περιφέρειας και 
η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.316/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48261/28.11.2022 κοινή εναλλακτική 

πρόταση, που κατατέθηκε από τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», κ.κ. Χρήστο 
Γούτο και Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας επί της 
εναλλακτικής προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση 
στερείται νομιμότητας,

δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.80/02.01.2023 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο,

ε)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της 
εναλλακτικής προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση 
στερείται νομιμότητας,

στ)την εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Δήμαρχο,
ζ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της 
εναλλακτικής προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν 
στερείται νομιμότητας,
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η)την ανάγκη καθορισμού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023,

θ)τα άρθρα 4 & 17 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

ι)την παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/ 
03.01.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις»,

ια)την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 (Φ.Ε.Κ.74/τ.Α/ 
21.04.1975) «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και 
κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 185 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»,

ιβ)τις διατάξεις του Ν.429/1976 (Φ.Ε.Κ.235/τ.Α/08.09.1976) 
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.25/1975 «Περί 
υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών 
καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιγ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

ιδ)τα άρθρα 19, 21, 22 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/ 
20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 
118/τ.Α/15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήματος και άλλες διατάξεις»,

ιε)την παρ.15 του άρθρου 6 του Ν.3891/2010 (Φ.Ε.Κ.188/τ.Α/ 
04.11.2010) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ 
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»,

ιστ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
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ιζ)το άρθρο 11 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» 
- Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

ιη)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),

ιθ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

κ)την περ.α 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) και

κα)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”)»,
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
δεν ψήφισε κανένας Δημοτικός Σύμβουλος, υπέρ της κοινής 
εναλλακτικής πρότασης των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια 
Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», ψήφισαν δέκα τρεις (13) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 
4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος 
Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
9)Βασίλειος Τομαράς, 10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 
11)Παναγιώτης Γιαννούλης, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
13)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης 
της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της 
Αιγιάλειας», ψήφισαν έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
1)Δημήτριος Καλαμίδας, 2)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
3)Γεώργιος Κουβαράς, 4)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 5)Γεώργιος Γκίκας 
και 6)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης 
του κ. Δημάρχου, ψήφισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι 
κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 
3)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης 
Ανδριόπουλος, 8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω 
Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 
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11)Μαρία Ιατροπούλου, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική 
Κουρή, καταψήφισε και τις τέσσερις προτάσεις (σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται 
θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι που αντιτίθενται… 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) και η Δημοτική Σύμβουλος κα 
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα δήλωσε «παρούσα», (σύμφωνα με το άρθρο 
185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της πλειοψηφίας»), συνεπώς επειδή καμία από τις 
κατατεθειμένες προτάσεις δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου [σύμφωνα με το άρθρο 
185 του Ν.4555/2018 «Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων» και την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία 
υφίστανται πλείονες της μίας πρότασης η οποία κατατίθεται από την 
Οικονομική Επιτροπή, και καμία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί προς 
συζήτηση δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο μεταξύ των δύο πρώτων σε 
προτιμήσεις προτάσεων κατά την προηγηθείσα πρώτη ψηφοφορία. Ως εκ 
τούτου η πρόταση, μεταξύ των δύο, που θεωρείται εγκεκριμένη, σε αυτή 
την περίπτωση, είναι αυτή που συγκεντρώνει την σχετική και όχι την 
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων) η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτιμήσεις προτάσεων 
κατά την προηγηθείσα πρώτη ψηφοφορία, ήτοι της κοινής εναλλακτικής 
πρότασης των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική 
Αιγιάλεια» και της εναλλακτικής πρότασης του κ. Δημάρχου, όπου κατά 
τη δεύτερη ψηφοφορία, υπέρ της κοινής εναλλακτικής πρότασης των 
δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» και «Ποιοτική 
Αιγιάλεια», ψήφισαν δέκα εννέα (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης 
Μάρκου Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 
5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος 
Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9)Βασίλειος Τομαράς, 
10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 11)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος, 14)Δημήτριος Καλαμίδας, 15)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος, 16)Γεώργιος Κουβαράς, 17)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, 18)Γεώργιος Γκίκας και 19)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης του κ. Δημάρχου, 
ψήφισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, 
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Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 11)Μαρία 
Ιατροπούλου, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή, 
καταψήφισε και τις δύο προτάσεις και η Δημοτική Σύμβουλος κα 
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα δήλωσε «παρούσα», ως εκ τούτου σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.117/90814/ 19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «…η πρόταση, μεταξύ των δύο, που θεωρείται εγκεκριμένη, 
σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτή που συγκεντρώνει την σχετική και όχι 
την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων» η κοινή 
εναλλακτική πρόταση των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια 
Αύριο» και «Ποιοτική Αιγιάλεια», συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Αποφασίζει
Τον καθορισμό του συντελεστή τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 
2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ.48261/28.11.2022 κοινή 
εναλλακτική πρόταση των δημοτικών παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» 
και «Ποιοτική Αιγιάλεια».

Ο συντελεστής τέλους καθαριότητας και φωτισμού καλύπτει 
υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και 
συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων, την εναπόθεση 
και μεταφορά των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση 
με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας 
αυτής.

Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα καλύπτουν 
αποκλειστικά τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Επίσης, επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό και κάθε οικονομικό 
έτος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, δεν μπορεί να 
είναι δεσμευμένο και εκχωρημένο εκ των προτέρων για δώδεκα (12) για 
λογαριασμό τρίτου.

Οι έξι (6) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας, χωρίζονται 
σε δύο (2) ενότητες-ζώνες, κάθε μία (1) για τον υπολογισμό του τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/1989), ως ακολούθως:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΙΓΕΙΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΙΓΕΣ ΒΕΛΛΑ
ΕΞΟΧΗ



ΑΔΑ: 6ΒΛΓΩ6Χ-ΞΗΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cf9581874a8294a8c68dba στις 27/01/23 10:33
9

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΟΑΣΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΣΕΛΙΑΝΑ
ΣΥΝΕΒΡΟ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΟ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΙΓΙΟ ΔΑΦΝΕΣ

ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΜΑΥΡΙΚΙ
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΟΥΜΑΡΗ

ΤΕΜΕΝΗ ΚΟΥΝΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΤΕΡΗ
ΧΑΤΖΗ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΚΡΑΤΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΥΛΙΒΑΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΜΟ
ΚΡΑΘΙΟ ΒΑΛΙΜΗ

ΠΟΡΟΒΙΤΣΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ
ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

ΕΛΙΚΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ ΜΑΜΟΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ

ΡΟΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
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Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΖΗΡΙΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ ΔΑΜΑΚΙΝΙ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ

6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΒΕΡΙΝΟ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΓΚΡΑΙΚΑ

ΛΟΓΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΚΡΗΝΗ

ΛΑΚΚΑ
ΜΑΓΕΙΡΑ

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΙΓΕΙΡΑ 116.619 1,37 € 159.768,03 € 117.028  1,20 €  140.433,60 € 
ΑΙΓΕΣ 23.425 1,37 € 32.092,25 € 24.108  1,20 €  28.929,60 € 

ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 22.803 1,06 € 24.171,18 € 24.177  0,95 €  22.968,15 € 
ΒΕΛΛΑ 1.967 1,06 € 2.085,02 € 2.242  0,95 €  2.129,90 € 
ΕΞΟΧΗ 2.969 1,06 € 3.147,14 € 2.916  0,95 €  2.770,20 € 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 5.265 1,06 € 5.580,90 € 5.172  0,95 €  4.913,40 € 
ΟΑΣΗ 2.920 1,06 € 3.095,20 € 2.994  0,95 €  2.844,30 € 

ΠΕΡΙΘΩΡΙ 3.892 1,06 € 4.125,52 € 4.071  0,95 €  3.867,45 € 
ΣΕΛΙΑΝΑ 7.867 1,06 € 8.339,02 € 7.868  0,95 €  7.474,60 € 
ΣΥΝΕΒΡΟ 2.756 1,06 € 2.921,36 € 2.890  0,95 €  2.745,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ 190.483  245.325,62 € 193.466  219.076,70 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.
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2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΙΓΕΙΡΑ 11.562 2,75 € 31.795,50 € 11.190 2,75 €  30.772,50 € 
ΑΙΓΕΣ 1.088 2,75 €  2.992,00 € 1.108 2,75 €  3.047,00 € 

ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ 1.607 2,10 €  3.374,70 € 1.440 2,10 €  3.024,00 € 
ΒΕΛΛΑ 143 2,10 €  300,30 € 187 2,10 €  392,70 € 
ΕΞΟΧΗ 339 2,10 €  711,90 € 339 2,10 €  711,90 € 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 194 2,10 €  407,40 € 194 2,10 €  407,40 € 
ΟΑΣΗ 303 2,10 €  636,30 € 303 2,10 €  636,30 € 

ΠΕΡΙΘΩΡΙ 478 2,10 €  1.003,80 € 418 2,10 €  877,80 € 
ΣΕΛΙΑΝΑ 681 2,10 €  1.430,10 € 713 2,10 €  1.497,30 € 
ΣΥΝΕΒΡΟ 125 2,10 €  262,50 € 128 2,10 €  268,80 € 
ΣΥΝΟΛΟ 16.520 42.914,50 € 16.020  41.635,70 € 

Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 0 11,85 € -  11,85 € - 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 11,85 € -  11,85 €  - 

ΣΥΝΟΛΟ -  - 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 335 11,85 € 3.969,75 € 11,85 € 3.969,75 €
ΔΕΚΟ 69 11,85 € 817,65 € 11,85 € 817,65 €

ΣΥΝΟΛΟ 404 4.787,40 € 4.787,40 €

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 0 6,90 € - 6,90 € -
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 6,15 € - 6,15 € -
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ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 3,80 € - 3,80 € -
ΣΥΝΟΛΟ 0 - -

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                                         

2023
265.499,80 €

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 2022 Τ.Μ.
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 2023

ΑΙΓΙΟ 1.022.965 1,37 € 1.401.462,05 € 1.026.676 1,20 €  1.232.011,20 € 
ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ 44.194 1,37 €  60.545,78 € 44.883 1,20 €  53.859,60 € 
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 20.941 1,37 €  28.689,17 € 21.211 1,20 €  25.453,20 € 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 46.333 1,37 €  63.476,21 € 46.738 1,20 €  56.085,60 € 

ΤΕΜΕΝΗ 97.145 1,37 €  133.088,65 € 97.676 1,20 €  117.211,20 € 
ΔΑΦΝΕΣ 14.382 1,06 €  15.244,92 € 14.351 0,95 €  13.633,45 € 
ΜΑΥΡΙΚΙ 24.410 1,06 €  25.874,60 € 24.504 0,95 €  23.278,80 € 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 27.928 1,06 €  29.603,68 € 27.917 0,95 €  26.521,15 € 
ΚΟΥΜΑΡΗ 9.349 1,06 €  9.909,94 € 9.399 0,95 €  8.929,05 € 
ΚΟΥΝΙΝΑ 32.997 1,06 €  34.976,82 € 33.055 0,95 €  31.402,25 € 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.526 1,06 €  11.157,56 € 10.520 0,95 €  9.994,00 € 
ΠΤΕΡΗ 43.800 1,06 €  46.428,00 € 43.786 0,95 €  41.596,70 € 

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 29.102 1,37 €  39.869,74 € 29.116 1,20 €  34.939,20 € 
ΧΑΤΖΗ 5.508 1,06 €  5.838,48 € 5.835 0,95 €  5.543,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.429.580 1.906.165,60 € 1.435.667  1.680.458,65 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΙΓΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 187.989 2,75 €  516.969,75 € 168.907 2,75 €  464.494,25 € 

ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ 3.954 2,75 €  10.873,50 € 3.980 2,75 €  10.945,00 € 
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 2.017 2,75 €  5.546,75 € 1.944 2,75 €  5.346,00 € 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 9.221 2,75 €  25.357,75 € 9.000 2,75 €  24.750,00 € 
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ΤΕΜΕΝΗ 39.571 2,75 €  108.820,25 € 39.572 2,75 €  108.823,00 € 
ΔΑΦΝΕΣ 1.026 2,10 €  2.154,60 € 1.110 2,10 €  2.331,00 € 
ΜΑΥΡΙΚΙ 970 2,10 €  2.037,00 € 928 2,10 €  1.948,80 € 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2.875 2,10 €  6.037,50 € 3.027 2,10 €  6.356,70 € 
ΚΟΥΜΑΡΗ 1.219 2,10 €  2.559,90 € 1.219 2,10 €  2.559,90 € 
ΚΟΥΝΙΝΑ 2.015 2,10 €  4.231,50 € 2.253 2,10 €  4.731,30 € 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 489 2,10 €  1.026,90 € 489 2,10 €  1.026,90 € 
ΠΤΕΡΗ 3.150 2,10 €  6.615,00 € 3.037 2,10 €  6.377,70 € 

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 11.992 2,75 €  32.978,00 € 16.276 2,75 €  44.759,00 € 
ΧΑΤΖΗ 168 2,10 €  352,80 € 468 2,10 €  982,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 266.656  725.561,20 € 252.210  685.432,35 € 

Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
ΤΜ

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 13.874 11,85 € 164.406,90 € 11,85 € 164.406,90 €
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.406 11,85 € 28.511,10 € 11,85 € 28.511,10 €

ΣΥΝΟΛΟ 16.280 192.918,00 € 192.918,00 €

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.855 11,85 €  45.681,75 € 11,85 €  45.681,75 € 
ΔΕΚΟ 1.379 11,85 €  16.341,15 € 11,85 €  16.341,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.234  62.022,90 €  62.022,90 € 

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 10.400 6,90 € 71.760,00 € 6,90 € 71.760,00 € 
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 29.790 6,15 € 183.208,50 € 6,15 € 183.208,50 € 
ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 33.003 3,80 € 125.411,40 € 3,80 € 125.411,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 73.193 380.379,90 € 380.379,90 € 

ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 3000 ΤΜ 7.529 1,65 €  12.422,85 € 1,65 €  12.422,85 € 
ΑΠΟ 3001 ΚΑΙ ΑΝΩ 22.820 2,75 €  62.754,20 € 2,75 €  62.754,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 30.349  75.177,05 €  75.177,05 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

2023
3.076.388,85 €

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΚΡΑΤΑΣ 359.808 1,37 € 492.936,96 € 363.343 1,20 €  436.011,60 € 
ΑΜΠΕΛΟΣ 27.270 1,37 €  37.359,90 € 27.866 1,20 €  33.439,20 € 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 39.759 1,37 €  54.469,83 € 39.961 1,20 €  47.953,20 € 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 33.542 1,06 €  35.554,52 € 33.806 0,95 €  32.115,70 € 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 6.549 1,06 €  6.941,94 € 6.646 0,95 €  6.313,70 € 
ΒΟΥΤΣΙΜΟ 2.826 1,06 €  2.995,56 € 2.660 0,95 €  2.527,00 € 

ΒΑΛΙΜΗ 8.080 1,06 €  8.564,80 € 8.006 0,95 €  7.605,70 € 
ΚΑΛΑΜΙΑΣ 19.078 1,06 €  20.222,68 € 19.542 0,95 €  18.564,90 € 
ΖΑΡΟΥΧΛΑ 9.813 1,06 €  10.401,78 € 10.099 0,95 €  9.594,05 € 
ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ 6.571 1,06 €  6.965,26 € 6.936 0,95 €  6.589,20 € 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 10.280 1,06 €  10.896,80 € 10.263 0,95 €  9.749,85 € 
ΣΥΝΟΛΟ 523.576 687.310,03 € 529.128  610.464,10 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΚΡΑΤΑΣ 38.790 2,75 €  106.672,50 € 37.940 2,75 €  104.335,00 € 
ΑΜΠΕΛΟΣ 719 2,75 €  1.977,25 € 719 2,75 €  1.977,25 € 
ΚΑΛΑΜΙΑΣ 2.167 2,10 €  4.550,70 € 2.331 2,10 €  4.895,10 € 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 4.261 2,75 €  11.717,75 € 4.152 2,75 €  11.418,00 € 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 714 2,10 €  1.499,40 € 1.129 2,10 €  2.370,90 € 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 283 2,10 €  594,30 € 223 2,10 €  468,30 € 
ΒΟΥΤΣΙΜΟ 150 2,10 €  315,00 € 150 2,10 €  315,00 € 

ΒΑΛΙΜΗ 377 2,10 €  791,70 € 259 2,10 €  543,90 € 
ΖΑΡΟΥΧΛΑ 4.492 2,10 €  9.433,20 € 4.131 2,10 €  8.675,10 € 
ΜΕΣΟΡΟΥΓΙ 330 2,10 €  693,00 € 322 2,10 €  676,20 € 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 1.088 2,10 €  2.284,80 € 1.088 2,10 €  2.284,80 € 
ΣΥΝΟΛΟ 53.371  140.529,60 € 52.444  137.959,55 € 

Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
ΤΜ

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 3.746 9,12 €  34.163,52 € 9,12 €  34.163,52 € 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 9,12 €  -   € 9,12 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.746  34.163,52 €  34.163,52 € 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 320 11,85 €  3.792,00 € 11,85 €  3.792,00 € 
ΔΕΚΟ 519 11,85 €  6.150,15 € 11,85 €  6.150,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 839  9.942,15 €  9.942,15 € 

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 0 6,90 €  -   € 6,90 €  -   € 
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 0 6,15 €  -   € 6,15 €  -   € 
ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 3,80 €  -   € 3,80 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 0  -   €  -   € 

ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2023
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ. ΤΙΜΗ 

2022 
ΕΣΟΔΑ 

2022
ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023
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ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΩΣ 3000 ΤΜ 715 1,65 €  1.179,75 € 1,65 €  1.179,75 € 
ΑΠΟ 3001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 2,75 €  -   € 2,75 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 715  1.179,75 €  1.179,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

2023
793.709,07 €

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 216.589 1,37 € 296.726,93 € 217.751 1,20 €  261.301,20 € 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 82.380 1,37 € 112.860,60 € 82.988 1,20 €  99.585,60 € 

ΕΛΙΚΗ 28.888 1,37 €  39.576,56 € 28.820 1,20 €  34.584,00 € 
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 25.863 1,37 €  35.432,31 € 26.427 1,20 €  31.712,40 € 

ΜΑΜΟΥΣΙΑ 12.723 1,06 €  13.486,38 € 12.929 0,95 €  12.282,55 € 
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 32.400 1,37 €  44.388,00 € 32.798 1,20 €  39.357,60 € 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 26.600 1,37 €  36.442,00 € 26.837 1,20 €  32.204,40 € 

ΡΟΔΙΑ 33.003 1,37 €  45.214,11 € 33.523 1,20 €  40.227,60 € 
ΤΡΑΠΕΖΑ 44.846 1,37 €  61.439,02 € 45.773 1,20 €  54.927,60 € 

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 12.181 1,06 €  12.911,86 € 12.091 0,95 €  11.486,45 € 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ 4.901 1,06 €  5.195,06 € 4.901 0,95 €  4.655,95 € 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 25.305 1,06 €  26.823,30 € 25.868 0,95 €  24.574,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ 545.679 730.496,13 € 550.706  646.899,95 € 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ 
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 16.433 2,75 €  45.190,75 € 12.320 2,75 €  33.880,00 € 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9.545 2,75 €  26.248,75 € 12.497 2,75 €  34.366,75 € 

ΕΛΙΚΗ 12.118 2,75 €  33.324,50 € 13.992 2,75 €  38.478,00 € 
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ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 1.626 2,75 €  4.471,50 € 1.368 2,75 €  3.762,00 € 
ΜΑΜΟΥΣΙΑ 1.317 2,10 €  2.765,70 € 1.317 2,10 €  2.765,70 € 
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ 1.596 2,75 €  4.389,00 € 1.770 2,75 €  4.867,50 € 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 3.205 2,75 €  8.813,75 € 3.475 2,75 €  9.556,25 € 

ΡΟΔΙΑ 3.633 2,75 €  9.990,75 € 3.533 2,75 €  9.715,75 € 
ΤΡΑΠΕΖΑ 3.501 2,75 €  9.627,75 € 2.708 2,75 €  7.447,00 € 

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 889 2,10 €  1.866,90 € 1.804 2,10 €  3.788,40 € 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ 25 2,10 €  52,50 € 25 2,10 €  52,50 € 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 272 2,10 €  571,20 € 389 2,10 €  816,90 € 
ΣΥΝΟΛΟ 54.160 147.313,05 55.198  149.496,75 € 

Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
ΤΜ

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 455 11,85 €  5.391,75 € 11,85 €  5.391,75 € 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 455  5.391,75 €  5.391,75 € 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 
ΔΕΚΟ 2.019 11,85 €  23.925,15 € 11,85 €  23.925,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.019  23.925,15 €  23.925,15 € 

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 7.727 6,90 €  53.316,30 € 6,90 €  53.316,30 € 
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 4.217 6,15 €  25.934,55 € 6,15 €  25.934,55 € 
ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 3,80 €  -   € 3,80 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.944  79.250,85 €  79.250,85 € 

ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2023
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 3000 ΤΜ 192 1,65 €  316,80 € 1,65 €  316,80 € 
ΑΠΟ 3001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 2,75 €  -   € 2,75 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 192  316,80 €  316,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

2023
905.281,25 €

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΖΗΡΙΑ 55.949 1,37 € 76.650,13 € 56.074 1,20 € 67.288,80 €
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ 23.712 1,37 € 32.485,44 € 23.793 1,20 € 28.551,60 €

ΚΑΜΑΡΕΣ 103.984 1,37 € 142.458,08 € 104.812 1,20 € 125.774,40 €
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 9.793 1,06 € 10.380,58 € 9.885 0,95 € 9.390,75 €

ΔΑΜΑΚΙΝΙ 2.927 1,06 € 3.102,62 € 2.927 0,95 € 2.780,65 €
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 18.381 1,06 € 19.483,86 € 18.566 0,95 € 17.637,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 214.746 284.560,71 € 216.057 251.423,90 €

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΖΗΡΙΑ 4.846 2,75 € 13.326,50 € 6.603 2,75 € 18.158,25 €
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ 2.660 2,75 € 7.315,00 € 2.725 2,75 € 7.493,75 €

ΚΑΜΑΡΕΣ 25.562 2,75 € 70.295,50 € 17.103 2,75 € 47.033,25 €
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ 640 2,10 € 1.344,00 € 958 2,10 € 2.011,80 €

ΔΑΜΑΚΙΝΙ 371 2,10 € 779,10 € 371 2,10 € 779,10 €
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 1.454 2,10 € 3.053,40 € 1.504 2,10 € 3.158,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 35.533 96.113,50 € 29.264 78.634,55 €
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Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
ΤΜ

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 400 11,85 €  4.740,00 € 11,85 €  4.740,00 € 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 400  4.740,00 €  4.740,00 € 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 
ΔΕΚΟ 687 11,85 €  8.140,95 € 11,85 €  8.140,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ 687  8.140,95 €  8.140,95 € 

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 2.000 6,90 €  13.800,00 € 6,90 €  13.800,00 € 
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 7.000 6,15 €  43.050,00 € 6,15 €  43.050,00 € 
ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.500 3,80 €  5.700,00 € 3,80 €  5.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.500  62.550,00 €  62.550,00 € 

ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 3000 ΤΜ 615 1,65 €  1.014,75 € 1,65 €  1.014,75 € 
ΑΠΟ 3001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 2,75 €  -   € 2,75 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 615  1.014,75 €  1.014,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΝΕΟY
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2023
406.504,15 €

6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Α. ΟΙΚΙΕΣ

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.
ΕΣΟΔΑ 2022 Τ.Μ. 

2023

ΤΙΜΗ 
2023 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΛΣΟΣ 6.401 1,06 € 6.785,06 € 6.414 0,95 € 6.093,30 €
ΒΕΡΙΝΟ 2.767 1,06 € 2.933,02 € 2.687 0,95 € 2.552,65 €
ΚΡΗΝΗ 6.576 1,06 € 6.970,56 € 6.639 0,95 € 6.307,05 €

ΓΚΡΑΙΚΑ 1.539 1,06 € 1.631,34 € 1.539 0,95 € 1.462,05 €
ΓΡΗΓΟΡΙ 7.986 1,06 € 8.465,16 € 7.985 0,95 € 7.585,75 €
ΛΑΚΚΑ 9.553 1,06 € 10.126,18 € 9.437 0,95 € 8.965,15 €

ΤΟΥΜΠΑ 8.675 1,06 € 9.195,50 € 8.404 0,95 € 7.983,80 €
ΜΑΓΕΙΡΑ 1.968 1,06 € 2.086,08 € 2.047 0,95 € 1.944,65 €

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ 8.466 1,06 € 8.973,96 € 8.247 0,95 € 7.834,65 €
ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ 2.212 1,06 € 2.344,72 € 2.192 0,95 € 2.082,40 €
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21.380 1,37 € 29.290,60 € 21.491 1,20 € 25.789,20 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 15.837 1,37 € 21.696,69 € 15.875 1,20 € 19.050,00 €
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 75.428 1,37 € 103.336,36 € 76.673 1,20 € 92.007,60 €

ΛΟΓΓΟΣ 94.754 1,37 € 129.812,98 € 95.971 1,20 € 115.165,20 €
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ 16.153 1,37 € 22.129,61 € 16.457 1,20 € 19.748,40 €
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 178.807 1,37 € 244.965,59 € 179.703 1,20 € 215.643,60 €

ΣΥΝΟΛΟ 458.502 610.743,41 € 461.761 540.215,45 €

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

2023

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 
2022

ΤΙΜΗ  
2022 ΑΝΑ 

Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

Τ.Μ. 
2023

ΤΙΜΗ 
2023 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΑΛΣΟΣ 223 2,10 € 468,30 € 223 2,10 € 468,30 €
ΒΕΡΙΝΟ 679 2,10 € 1.425,90 € 639 2,10 € 1.341,90 €
ΚΡΗΝΗ 819 2,10 € 1.719,90 € 978 2,10 € 2.053,80 €

ΓΚΡΑΙΚΑ 2.432 2,10 € 5.107,20 € 2.432 2,10 € 5.107,20 €
ΓΡΗΓΟΡΙ 337 2,10 € 707,70 € 305 2,10 € 640,50 €
ΛΑΚΚΑ 527 2,10 € 1.106,70 € 527 2,10 € 1.106,70 €

ΤΟΥΜΠΑ 380 2,10 € 798,00 € 760 2,10 € 1.596,00 €
ΜΑΓΕΙΡΑ 127 2,10 € 266,70 € 209 2,10 € 438,90 €

ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ 492 2,10 € 1.033,20 € 492 2,10 € 1.033,20 €
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ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΑ 110 2,10 € 231,00 € 110 2,10 € 231,00 €
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 994 2,75 € 2.733,50 € 1.309 2,75 € 3.599,75 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 1.012 2,75 € 2.783,00 € 1.012 2,75 € 2.783,00 €
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 15.216 2,75 € 41.844,00 € 16.097 2,75 € 44.266,75 €

ΛΟΓΓΟΣ 12.132 2,75 € 33.363,00 € 11.943 2,75 € 32.843,25 €
ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ 590 2,75 € 1.622,50 € 590 2,75 € 1.622,50 €
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 25.061 2,75 € 68.917,75 € 16.203 2,75 € 44.558,25 €

ΣΥΝΟΛΟ 61.131 164.128,35 € 53.829 143.691,00 €

Γ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
ΤΜ

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 400 11,85 €  4.740,00 € 11,85 €  4.740,00 € 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 400  4.740,00 €  4.740,00 € 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0 11,85 €  -   € 11,85 €  -   € 
ΔΕΚΟ 283 11,85 €  3.353,55 € 11,85 €  3.353,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ 283  3.353,55 €  3.353,55 € 

Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 
Τ.Μ.

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023

ΕΩΣ 1000 ΤΜ 2.707 6,90 €  18.678,30 € 6,90 €  18.678,30 € 
ΑΠΟ 1001 ΕΩΣ 6000 10.805 6,15 €  66.450,75 € 6,15 €  66.450,75 € 
ΑΠ 6001 ΚΑΙ ΑΝΩ 6.659 3,80 €  25.304,20 € 3,80 €  25.304,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.171 110.433,25 € 110.433,25 € 

ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ.
ΤΙΜΗ 
2022 
ΑΝΑ 

ΕΣΟΔΑ 
2022

ΤΙΜΗ 
2023

ΕΣΟΔΑ 
2023
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Τ.Μ.
ΕΩΣ 3000 ΤΜ 1.310 1,65 €  2.161,50 € 1,65 €  2.161,50 € 

ΑΠΟ 3001 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 2,75 €  -   € 2,75 €  -   € 
ΣΥΝΟΛΟ 1.310  2.161,50 €  2.161,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

2023
804.594,75 €

Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς το τέλος ανά 
τετραγωνικό μέτρο ορίζεται σε 0,70 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

2023
6.251.977,87 €

Τη μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 
Ν.1828/89) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως αναλυτικά ορίζεται 
παρακάτω:

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Μείωση κατά 50%
Προϋποθέσεις: 

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 

νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό 
ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

3) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 €.
4) Τα τέκνα να είναι μέχρι 18 ετών ή αν σπουδάζουν μέχρι 25 ετών.

Δικαιολογητικά:
1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Βεβαίωση της Σχολής για τα τέκνα που σπουδάζουν.

Β1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
Απαλλαγή 100%
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Προϋποθέσεις:
1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και 

πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 

νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό 
ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
5) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 € 

συνολικά.
Δικαιολογητικά:

1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας σε 

ισχύ.

Β2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
Μείωση 20%
Προϋποθέσεις:

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.
2) Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% έως 80% και 

πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 

νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό 
ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
5) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20.000,00 € 

συνολικά.
Δικαιολογητικά:

1) Τα γενικά δικαιολογητικά.
2) Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας σε 

ισχύ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ:
Μείωση κατά 50%
Προϋποθέσεις:

1) Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.              
2) Το ετήσιο πραγματικό  εισόδημα  όλων των μελών που διαμένουν 

στην συγκεκριμένη οικία έως 5.000,00 € συνολικά.
3) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 

νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 
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60.000,00 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00 
€ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό 
ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 120.000,00 €.

4) Η κύρια κατοικία να μην ξεπερνά τα 120,00 τ.μ.
Δικαιολογητικά:
Τα γενικά δικαιολογητικά.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Χορηγείται από το Δήμο).
2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για 
αλλοδαπούς το δελτίο νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
3. Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η. ή 
εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του αιτούντα.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από το έντυπο 
Ε9  και εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (taxis).
7. Να μην υπάρχουν οφειλές στο Δήμο ή να έχουν αυτές ρυθμιστεί.
8. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δήμου, σε  περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς 
από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν 
να προβλεφθούν.

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 τα έξοδα προβλέπονται στο ποσό των 
7.527.330,90 € όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.255.000,00

20-6012.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

45.000,00

20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 290.000,00

20-6022.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

9.000,00

20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 50.000,00

20-6042.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

5.000,00

20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 245.000,00

20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 70.000,00

20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.000,00
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20-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 
Ν 118/81) 1.000,00

20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση 30.000,00
20-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 25.000,00

20-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάρια 1.000,00

20-6117.003 Χειριστής μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου) 13.950,00

20-6117.004

Παροχή Υπηρεσίας για την  «αντικατάσταση 
λαμπτήρων – συντήρηση φωτιστικών σωμάτων 
(αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, ασφάλειας κ.λπ.) – 
εγκατάσταση & απεγκατάσταση εορταστικού 
στολισμού» ΔΕ Συμπολιτείας - Ερινεού

12.982,80

20-6117.005

Παροχή Υπηρεσίας για την «αντικατάσταση 
λαμπτήρων – συντήρηση φωτιστικών σωμάτων 
(αντικατάσταση ντουί, μετ/στη, ασφάλειας κ.λπ.) – 
εγκατάσταση & απεγκατάσταση εορταστικού 
στολισμού» ΔΕ Ακράτας-Αιγείρας-Διακοπτού

18.600,00

20-6117.006 Δράσεις Ενημέρωσης Ανακύκλωσης 5.000,00
20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 32.000,00
20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.500,00

20-6261.004 Μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων & σχολείων 15.000,00

20-6262.005 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και παραλιών 
Δήμου Αιγιαλείας 7.200,00

20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 110.000,00
20-6264.000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.000,00

20-6266
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών 
χαρτών , λογισμικού και συσκευών τηλεματικής κ.λπ. 
των οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας

7.000,00

20-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.232.113,82

20-6279.009 Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών  και 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 124.000,00

20-6279.011 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 10.000,00
20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00

20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
(καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.) 3.000,00

20-6414. Μεταφορές εν γένει 575.484,00

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων 3.000,00

20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά 
κ.λπ. 1.000,00

20-6633.002 Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων 
- χώρων 17.200,00

20-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00
20-6636.001 Προμήθεια απολυμαντικών covid 5.000,00
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 189.000,00

20-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 14.009,52

20-6662.003 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Αιγείρας 15.000,00

20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00
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ΔΕ Ακράτας

20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Διακοπτού 15.000,00

20-6662.006 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Αιγίου 20.000,00

20-6662.007 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Συμπολιτείας 15.000,00

20-6662.008 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
ΔΕ Ερινεού 15.000,00

20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 160.000,00
20-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00

20-6721.001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων 
ν.Αχαϊας 143.058,04

20-6279.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
Συστήματος 0,00

20-7132.001 Προμήθεια Απορριμματοφόρου 12 κμ 120.000,00
20-7132.002 Προμήθεια Απορριμματοφόρου 3 κμ 58.000,00
20-7135.005 Προμήθεια σκούπας πεζού χειριστή 37.200,00
20-7135.007 Προμήθεια κάδων για την  ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ 37.200,00

20-7135.008 Προμήθεια κάδων για τις  ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ -ΔΕ 
ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 37.200,00

20-7135.009 Προμήθεια κάδων για τις ΔΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΕ 
ΕΡΙΝΕΟΥ 37.200,00

20-7135.017 Προμήθεια κλοβών υλικών ανακύκλωσης 37.200,00

20-7325.002 Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού 
(Συμμετοχή Δήμου) 20.000,00

20-6635 Σάκοι απορριμμάτων 20.000,00
00-6737.015 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.339.005,00

ΠΟΕ 282.327,72
Εξοπλισμός ΜΕΒΑ 632.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.527.330,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.251.977,87
Έσοδα  που θα βεβαιωθούν και αφορούν το έτος 
2020-2021 531.976,51

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ 10%) 593.376,52
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 150.000,00

7.527.330,90

Στους βοηθητικούς χώρους που προορίζονται για κτηνοτροφικές - 
γεωργικές αποθήκες η τιμή ορίζεται σε 0,20 € ανά τ.μ. για κτηνοτροφικές 
αποθήκες και 0,50 € ανά τ.μ. για γεωργικές αποθήκες όταν πρόκειται για 
ατομικές εκμεταλλεύσεις.

Για τις επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού που με αιτήσεις τους 
ζητούν οι δημότες θα εισπράττεται από τους δημότες ποσοστό 50% ως 
συμμετοχή επί της δαπάνης επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων θα γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου 
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προς τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & 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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 5

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.227/2021 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία:
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
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2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα, το οποίο ομόφωνα 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.227/2021 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την 
επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας» και δίνει τον λόγο 
στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, ο οποίος θέτει 
υπόψη του Σώματος σχετική εισήγησή του που έχει ως ακολούθως:

«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.227/2021 (ΑΔΑ: 
Ψ730Ω6Χ-ΜΛΧ) διαπιστωτική του πράξη, συγκρότησε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».

Πλην όμως, με τις υπ’ αριθ.πρωτ.282/03.01.2023 και 288/ 
03.01.2023 αιτήσεις τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα και Βασίλειος Χριστόπουλος του 
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Γεωργίου, παραιτήθηκαν αντίστοιχα από τις θέσεις που κατείχαν ως 
τακτικό μέλος και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω 
Νομικού Προσώπου.

Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου δεν δύναται να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση, χωρίς 
δηλαδή να αντικατασταθεί το τακτικό μέλος, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι 
θα λειτουργούσε με αριθμό μικρότερο των τακτικών μελών από τον 
προβλεπόμενο, αλλά και χωρίς να οριστεί Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνο σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην 
αντικατάσταση του τακτικού μέλους αλλά και στον ορισμό νέου 
Προέδρου και ως εκ τούτου να τροποποιήσουμε την προηγούμενη 
απόφασή μας.

Με τις ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις», αναφορικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 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», αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 
λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη 
διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, 
καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία 
πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 
ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 
υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς 
τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές 
παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού 
συμβουλίου».

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς 
τον ορισμό των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και σε 
συνέχεια των υπ’ αριθ.102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-
ΜΑΛ) «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 
προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29/04/2020 
(ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων 
αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α» Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη συνδυαστική 
εφαρμογή των γενικών διατάξεων με τις οργανικές και ειδικές για κάθε 
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Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμίσεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν 
περαιτέρω τα εξής:

Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει 
στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. α’ & β’ 
βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ.ε της παρ.3 του άρθρου 177 του 
Ν.4635/2019 και αφού τεθούν υπόψη του, μεταξύ άλλων η απόφαση του 
Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου.

Κατόπιν αυτών, θέτουμε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.3/ 
03.01.2023 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί αντικατάστασης του 
τακτικού μέλους και ορισμού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», λόγω παραιτήσεως και παρακαλούμε όπως 
προβείτε στην τροποποίηση της υπ’ αριθ.227/2021 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.227/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

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

Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.227/2021 (ΑΔΑ: Ψ730Ω6Χ-ΜΛΧ) διαπιστωτική 

του πράξη, με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Αιγιαλείας»,

γ)την υπ’ αριθ.3/04.01/2023 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας, περί 
αντικατάστασης του τακτικού μέλους και ορισμού Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», λόγω 
παραιτήσεως,

δ)το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α/09.03.1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

ε)την παρ.1 του άρθρου 240, το άρθρο 243 και την παρ.5 του 
άρθρου 227 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

στ)την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/ 
09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,
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ζ)τις διατάξεις του Ν.4647/2019 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/16.12.2019) 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, 
Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις»,

η)τις διατάξεις 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 άλλες διατάξεις»,

θ)τις υπ’ αριθ.52/39155/10.10.2014 (ΑΔΑ: 6Π64Ν-4ΙΧ) «Ορισμός 
των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων 
των Δήμων», 102/63900/13.09.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 99/26704/29.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και 
λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α» 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», πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 
1)Χρήστου Γούτου, 2)Γεωργίου Γιοβά, 3)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 5Δημητρίου 
Παναγιωτακόπουλου, 6)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
7)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 8)Γεωργίου Κουβαρά, 
9)Αγγελικής Κουρή και 10)Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι καταψηφίζουν το 
θέμα,

Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.227/2021 (ΑΔΑ: Ψ730Ω6Χ-ΜΛΧ) 

διαπιστωτικής του πράξης, περί συγκρότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», με την αντικατάσταση ενός (1) 
τακτικού μέλους και τον ορισμό Προέδρου, λόγω παραιτήσεως, η οποία 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Α)Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Αιγιαλείας», ως ακολούθως:
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Τακτικά Μέλη:
1)Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλος, 

Πρόεδρος.
2)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Παναγιώτης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός 

Σύμβουλος.
4)Μιχαήλ Κωστάκης του Νικολάου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., 

Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής.
5)Ιερόθεος Μουρίκης του Γεωργίου, δημότης.
6)Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
7)Βενετία Θεοδωροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
Αναπληρωματικά Μέλη:
1)Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
2)Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.
3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
4)Βασίλειος Ραυτόπουλος του Σπυρίδωνος, Σημαιοφόρος.
5)Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος του Γεωργίου, δημότης.
6)Δημήτριος Ελευθεριώτης του Γερασίμου, δημότης.
7)Σοφία Αντωνάτου του Σαράντη, δημότισσα.
Β)Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», τον κ. Ιερόθεο Μουρίκη του Γεωργίου, 
δημότη.

Γ)Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά που έχουν υποδειχθεί 
κατά περίπτωση.

Δ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει 
καθοριστεί με τη Συστατική του Πράξη, έχει διάρκεια ίση με το υπόλοιπο 
ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας»
Ψαρών 2- Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 6

ΘΕΜΑ:
«Λήψη απόφασης επί της αριθ.πρωτ.51810/21.12.2022 αιτήσεως 

της μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας 

Δήμου Αιγιαλείας, για παραμονή της στο μίσθιο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 
13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, 16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 
18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
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Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 τριάντα δύο (32) από τα 
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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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 
το οποίο ομόφωνα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δέκατο έβδομο 
(17ο) θέμα, με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της 
αριθ.πρωτ.51810/21.12.2022 αιτήσεως της μισθώτριας του δημοτικού 
ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 
της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, για παραμονή της στο μίσθιο» 
και δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων και Ανώτατης Παιδείας κ. 
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος 
σχετική εισήγησή του, που έχει ως ακολούθως: 

Με την αριθ.176/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 
παρατάθηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, δυνάμει του 
αριθ.πρωτ.42432/ 27-12-2017 συμφωνητικού που έχει υπογράψει ο 
Δήμος μας με την κα Κυριακοπούλου Βασιλική του Πάνου. Η εν λόγω 
μισθώτρια υπέβαλε την αριθ.πρωτ.51810/21-12-2022 αίτηση, με την 
οποία ζητά την παραμονή της δημοτικό ακίνητο της Κ. Αγίας Βαρβάρας 
μέχρι 30.04.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του 
Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω μισθώτρια δεν οφείλει 
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μισθώματα στο Δήμο, το γεγονός ότι η διαδικασία της δημοπράτησης του 
εκ νέου είναι χρονοβόρα και δεν υπάρχει λόγος να μείνει το ακίνητο 
ανεκμετάλλευτο, αφού σήμερα λειτουργεί και εισπράττει ο Δήμος μας 
μισθώματα και παράλληλα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Κοινότητας, 
αλλά και τους επισκέπτες της, το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία βρίσκει 
νόμιμη την ενέργεια αυτή και εισηγούμαι σχετικά με την παραμονή της 
κας Κυριακοπούλου Βασιλικής στο δημοτικό ακίνητο μέχρι 30.04.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
σχετικά με την αποδοχή της αριθ.πρωτ.:51810/21-12-2022 αιτήσεως της 
κας Κυριακοπούλου Βασιλικής του Πάνου «περί παραμονής στο 
δημοτικό ακίνητο (καφενείο) που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίας 
Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας» μέχρι 30.04.2022 
όπου θα παραδώσει το μίσθιο χωρίς άλλη ενημέρωση».

Η Πρόεδρος κατόπιν θέτει υπόψη του Σώματος τη γνωμοδοτική 
έκθεση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτη 
Κουρή, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Με το με αριθ.πρωτ.42432/27.12.2017 συμφωνητικό μίσθωσης ο 
Δήμος Αιγιαλείας εκμίσθωσε δημοτικό ακίνητο για χρήση καφενείου που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Βασιλική 
Κυριακοπούλου. Η μίσθωση σύμφωνα με το ως άνω συμφωνητικό είναι 
πενταετής λήγουσα στις 26/12/2022.

Η εκμισθώτρια υπέβαλε προς τον Δήμο Αιγιαλείας σχετική αίτηση 
περί παρατάσεως της εν λόγω μίσθωσης για δυο ακόμη έτη δηλ. μέχρι 
26/12/2024. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ.176/ 
2022 απόφασή του δεν έκανε δεκτό το αίτημα της εκμισθώτριας για 
παράταση του χρόνου λήξεως της μίσθωσης.

Η εκμισθώτρια κατόπιν αυτών υπέβαλε προς τον Δήμο Αιγιαλείας 
νέο αίτημα παραμονής στο μίσθιο ακίνητο.

Τα ακίνητα που ανήκουν στα ΝΠΔΔ και γενικά τα υπ’ αυτά 
διαχειριζόμενα εκμισθώνονται με πλειοδοτικό διαγωνισμό (Α.Π. 
1042/1995 ΕΕΝ 64.26), οι δε διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 ισχύουν και 
όταν η μίσθωση συνάπτεται απ’ το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ με την ιδιότητα του 
μισθωτή ή εκμισθωτή. Παράταση δε μετά τη λήξη του χρόνου της 
μίσθωσης δεν επιτρέπεται (Ολ. ΣτΕ 1910/2001 ΔιΔικ 15.383, ΑΠ 
34/2002 ΕλΔνη 43.755).

Έτσι και σύμφωνα με τα ανωτέρω η μίσθωση λήγει στις 
26/12/2022, έκτοτε παράταση της μίσθωσης αυτής δεν μπορεί να υπάρξει 
με τη μορφή ανανέωσης ή αναμίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί όμως αφού θεωρήσει ότι η 
μίσθωση έληξε στις 26/12/2022 και συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες 
δηλ. το γεγονός ότι το μίσθιο ακίνητο χρησιμοποιείται ως καφενείο της 
Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη 
διενέργεια του νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού, την απώλεια 
καταβαλλομένων μισθωμάτων, να λάβει σχετική  απόφαση με την οποία 
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να ορίσει τον χρόνο παράδοσης του μισθίου της ήδη ληφθείσας 
μίσθωσης και σε χρόνο μεταγενέστερο αυτής. Ο χρόνος αυτός δεν θα 
θεωρηθεί νέα μίσθωση, αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης αλλά ως 
εύλογος χρόνος παράδοσης της χρήσης και υπό τον όρο καταβολής του 
μηνιαίου μισθώματος».

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

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

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

β)τη γνωμοδοτική έκθεση του Νομικού Συμβούλου Δήμου 
Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτη Κουρή,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.42432/27.12.2017 συμφωνητικό μίσθωσης 
μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της ανωτέρω μισθώτριας,

δ) την από 02.12.2022 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου 
Αιγιαλείας, περί καταβολής των μισθωμάτων,

ε)την υπ’ αριθ.51810/21.12.2022 αίτηση της Βασιλικής 
Κυριακοπούλου του Πάνου,

στ) το υπ’ αριθ.πρωτ.60/27.12.2022 έγγραφο του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Αιγιαλείας, περί 
δημοπράτησης εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στη Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας,

ζ)την υπ’ αριθ.176/2022 (ΑΔΑ: 9Ω8ΗΩ6Χ-ΘΘΟ) απόφασή του,
η)το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

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

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

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει την υπ’ αριθ.πρωτ.51810/21.12.2022 αίτηση της 

μισθώτριας κας Βασιλικής Κυριακοπούλου του Πάνου για παραμονή της 
στο δημοτικό ακίνητο (καφενείο) που βρίσκεται στη Δημοτική 
Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, μέχρι 
30.04.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 7

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.321/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό του τέλους χρήσης 
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.321/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας»,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας,

δ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, 
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

ε)το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

στ)το άρθρο 16 του Ν.3254/2004 (Φ.Ε.Κ.137/τ.Α/22.07.2004) 
«Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 
2004 και άλλες διατάξεις»,

ζ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

η)τα άρθρα 13 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/ 
20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

θ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ι)το άρθρο 11 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» 
- Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

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 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

ιβ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιγ)την περ.α 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) και

ιδ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν έντεκα (11) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 
2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 11)Μαρία 
Ιατροπούλου, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», 
ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5)Δημήτριος 
Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 
10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
12)Δημήτριος Καλαμίδας, 13)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
14)Γεώργιος Κουβαράς, 15)Αγγελική Κουρή, 16)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, 17)Γεώργιος Γκίκας και 18)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης 
Μάρκου Γραμματέας και 2)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, ψήφισαν λευκό 
(σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»), συνεπώς η 
εναλλακτική πρόταση της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
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Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/ 90814/19.12.2019 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο 
δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η 
Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά 
τις ίδιες διατάξεις, 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 με το 
άρθρο 185 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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό 
ή ειδικό συντελεστή»],

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον καθορισμό τιμών του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.πρωτ.48172/ 28.11.2022 εναλλακτική πρόταση της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ως 
ακολούθως:

1)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 9,90 €
2) ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,15 € 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 

Μ2 12,00 € 10,80 € 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΩΝ

Μ2 7,50 € 6,75 €

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΒΕΛΑΣ – ΕΞΟΧΗΣ – 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΟΑΣΕΩΣ – 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ –ΣΕΛΙΑΝΑΣ – ΣΥΝΕΒΡΟΥ - 
ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ

Μ2 4,00 € 3,60 € 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Α ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΕΜΕΝΗΣ - 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ - Π. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ1-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε1 - 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΜΕΝΗΣ

  

1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 19,00 € 17,10 €

2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ  
ΟΔΟ Υ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ AΓ.ΛΑΥΡΑΣ

Μ2 22,00 € 19,80 €

3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ , ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
, ΜΑΧΑΙΡΑ

Μ2 19,00 € 17,10 € 

4) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. 
ΣΟΛΙΩΤΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΧΑΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Μ2 12,00 € 10,80 € 

5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ M2 12,00 € 10,80 €

Β ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΔΟΥΣ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ-Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-
ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ1-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Ε1-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ-ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ-ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ Κ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

   

1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 12,00 € 10,80 € 

2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ2 7,50 € 6,75 € 
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Γ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

   

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 9,90 € 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,15 € 
Δ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    

Α) ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ 
ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΥΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΡΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2,00μ x 4,00μ 14,00 € 12,60 € 

Β)ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ 
ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

2,00μ x 5,00μ 14,00 € 12,60 € 

Ε  ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ    

1)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ - ΔΙΓΙΕΛΙΩΤΙΚΩΝ - 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ – ΤΕΜΕΝΗΣ

Μ2 7,50 € 6,75 € 

2)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΔΑΦΝΩΝ – ΜΑΥΡΙΚΊΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – 
ΚΟΥΜΑΡΗ- ΚΟΥΝΙΝΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 
ΠΤΕΡΗΣ – ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ -ΧΑΤΖΗ

Μ2 4,00 € 3,60 €

ΣΤ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Μ2 2,70 € 2,43 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Α. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 9,90 € 
2) ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,15 € 
Β. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΡΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ 

   

1)ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. Μ3 12,00 € 10,80 €
2)ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. Μ4 7,50 € 6,75 € 
Γ. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΒΙΤΣΑΣ 
- ΑΜΠΕΛΟΥ - ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ - ΚΑΛΑΜΙΑ - 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ -  ΠΛΑΤΑΝΟΥ    

Μ2 7,50 € 6,75 €

Δ. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 
ΒΑΛΙΜΗΣ - ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ - 
ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μ2 4,00 € 3,60 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Μ2 16,50 € 14,85 € 
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) 
ΓΙΑ ΚΡΑΘΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡ. ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ 

Μ2 7,50 € 6,75 € 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) 
ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Μ2 5,40 € 4,86 € 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ Μ2 16,50 € 14,85 € 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ Μ2 16,50 € 14,85 € 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ -ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Μ2 16,50 € 14,85 € 
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΤΣΙΒΛΟΣ Μ2 7,50 € 6,75 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

1)ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 11,00 € 9,90 € 
2)ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 3,50 € 3,15 € 
3)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 

Μ2 12,00 € 10,80 € 

4)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ - 
ΕΛΙΚΗΣ - ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ - 
ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ - ΡΟΔΙΑΣ - 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Μ2 7,50 € 6,75 € 

5)ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ -  
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ

Μ2 4,00 € 3,60 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ    
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ2 11,00 € 9,90 € 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 3,50 € 3,15 € 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 9,50 € 8,55 € 
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΖΗΡΙΑΣ - ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ - ΚΑΜΑΡΩΝ

Μ2 5,40 € 4,86 € 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗ Σ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΡΑΤΖΙΩΝ, 
ΑΛΣΟΥΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΓΚΡΑΙΚΑ, 
ΓΡΗΓΟΡΗ, ΛΑΚΚΑΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, 
ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΥΚΑΝΕΙΚΑ

Μ2 4,00 € 3,60 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΓΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ & ΝΟΤΙΩΣ 
ΤΗΣ ΠΕΟ

Μ2 7,50 € 6,75 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΓΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ

Μ2 12,00 € 10,80 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΓΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2 11,00 € 9,90 € 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, 
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΓΟΥ 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2 3,50 € 3,15 € 

2)
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΥΣ

 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2022

ΕΤΗΣΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΟΔΟΥΣ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ - 
Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ1 - 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε1 - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - ΟΡΙΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ

80,00 € 70,00 €

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 55,00 € 45,00 €
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3)
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΟΣ 

2022
ΤΕΛΟΣ 

2023
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙ-
ΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Μ2 7,00 € 7,00 €

4)Τον καθορισμό ετησίου τέλους δικαιώματος χρήσης 
πεζοδρομίου από εποχικούς παραγωγούς για διεξαγωγή υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου (ψήσιμο καλαμποκιών, κάστανων κ.λπ.) σε πενήντα 
ευρώ (50,00 €) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, με 
παραχώρηση χρήσης θέσης αδείας. Σημειώνεται ότι η  θέση έχει 
διαστάσεις 1,5μ. x 2,00μ.

5)Τον καθορισμό τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων 
διέλευσης για χρήση εδάφους υπεδάφους από κοινωφελείς οργανισμούς 
και άλλους επιτηδευματίες.

Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 13 του Β.Δ. 
24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 
των δήμων και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών 
συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 54 του 
Ν.1416/1984 (Φ.Ε.Κ.18/ τ.Α/21.02.1984) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται τέλος 
κοινοχρήστου χώρου «εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή 
προσκαίρως» εν γένει κοινόχρηστους χώρους δηλαδή πεζοδρόμια, οδούς, 
πλατείες και το υπέδαφος αυτών.

Την επιβολή τέλους διέλευσης και τέλους δικαιωμάτων διέλευσης 
για χρήση εδάφους υπεδάφους από κοινωφελείς οργανισμούς και άλλους 
επιτηδευματίες όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
528/075 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (Φ.Ε.Κ.1375/τ.Β/10.07.2009) «Κανονισμός 
Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων 
Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των 
Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, 
παρ.6, του ν. 3431/2006».

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών, οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα αιτιολογημένης εισήγησης 
και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου προς τη 
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Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & 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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 8

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού εντός των

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.327/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό του τέλους χρήσης 
αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 
2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.327/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας»,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας,

δ)την ανάγκη καθορισμού τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

ε)το άρθρο 13 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/τ.Α/19.12.2001) 
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 15 του Ν.4467/2017 (Φ.Ε.Κ.56/τ.Α/13.04.2017) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

ζ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

θ)την υπ’ αριθ.47458 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1864/τ.Β/ 
15.05.2020) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου 
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών»,

ι)το άρθρο 11 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»,

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 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

ιβ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιγ)την περ.α 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) και

ιδ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/ 2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/ 2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 
2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 3)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 
υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 
ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία 
Γιδά, Πρόεδρος, 2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 11)Παναγιώτης 
Μάρκου, Γραμματέας, 12)Χρήστος Γούτος, 13)Γεώργιος Γιοβάς, 
14)Δημήτριος Μπούνιας, 15)Βασίλειος Τομαράς, 16)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 17)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 18)Μαρία 
Ιατροπούλου, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», 
ψήφισαν εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 2)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
6)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 7)Γεώργιος Κουβαράς, 
8)Παναγιώτης Μαρινόπουλος και 9)Γεώργιος Γκίκας, ενώ οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής παπαγιαννακόπουλος και 2)Αγγελική Κουρή, 
δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι 
λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
πλειοψηφίας»), συνεπώς η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
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παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση 
και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της 
πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων 
εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό της τιμής ανά τ.μ. του τέλους παραχώρησης της 

χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν.2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 15 του Ν.4467/2017) στις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, 
Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας και τον 
καθορισμό ενιαίων τιμών του ανωτέρω τέλους στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.327/2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, όπως αναλυτικά 
φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ-ΑΚΡΑΤΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ-ΕΡΙΝΕΟΥ-

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΤΟΣ 2023 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μ2 9,00 €
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Μ2 9,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2023.
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
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2)Διεύθυνση Διοικητικών & 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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 9

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων

του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ’ αριθ.320/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90) στα 
Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023 όπως φαίνεται 
στους κατωτέρω πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή 
αναρτώνται ή επικολλούνται:
1. ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €
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ΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΟΔΟΥΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ Η 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΝΟΜΕΑ Η 
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΥΤΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

3. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΠΟΥ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

4. ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
1. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή 
δώματα καθώς και για διαφημίσεις που 
γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες

ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 73,37 €

2. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους 
χώρους ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 29,35 €

3. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 20,54 €
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δώματα
Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου 
όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το 
διαφημιστικό μήνυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα 
οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου 
οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 
εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της 
κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων 
καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2,05 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Α. Για διαφημίσεις που γίνονται με 
ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη 
με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με 
άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για 
διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με 
οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που 
διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα 
περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος 
διαφήμισης.
Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας 
(τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος), στοιχείων 
ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το 
αντικείμενο της επιχείρησης ή του 
καταστήματος ή εμφαντικής προβολής 
μεμονωμένου και ειδικά προσδιορισμένου 
προϊόντος συνιστά διαφήμιση και συντρέχει 
υποχρέωση καταβολής του τέλους.

ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

2,00%

Β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους 
καταστημάτων, που γίνεται είτε με την 

ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 2,00%
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τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του 
καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, 
επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο 
τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε 
τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων 
από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με 
συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής 
δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις 
αυτές.
(Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην 
παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν 
οι εξής ενέργειες:
1. η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η 
τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή 
περίπτερα,
2. η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, 
εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους 
χώρους του καταστήματος. (παρ.1 άρθρο 15 
Β.Δ. 24.9/20.10.58 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα 
αιτιολογημένης εισήγησης και των ανάλογων δικαιολογητικών του 
αρμοδίου οργάνου προς τη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου μας για 
περαιτέρω ενέργειες».

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.320/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους διαφήμισης εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,
δ)το άρθρο 5 του Ν.1900/1990 (Φ.Ε.Κ.125/τ.Α/17.09.1990) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και 
κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/89), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ν.1622/86), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει συμπληρωθεί και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 25 του 
Ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249/τ.Α/17.11.1999) «Απλουστεύσεις και 
ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
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ε)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

στ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 11 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»,

θ)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»,

ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ια)την περ.α 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) και

ιβ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 
2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 3)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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υπέρ της μοναδικής πρότασης, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η 
οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 
3)Παναγιώτης Γιαννούλης, 4)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
5)Γεώργιος Κουβαράς, 6)Αγγελική Κουρή, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος 
και 8)Γεώργιος Γκίκας, καταψήφισαν τη μοναδική πρόταση [σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που 
τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι που 
αντιτίθενται… 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 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση 
και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της 
πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων 
εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
320/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, όπως 
φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή 
αναρτώνται ή επικολλούνται:
1. ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €
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ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΟΔΟΥΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ Η 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΝΟΜΕΑ Η 
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΥΤΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

3. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΠΟΥ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

4. ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ/ΤΜ 0,37 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
1. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή 
δώματα καθώς και για διαφημίσεις που 
γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες

ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 73,37 €

2. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους 
χώρους ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 29,35 €
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3. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή 
δώματα ΕΤΗΣΙΩΣ/ΤΜ 20,54 €

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου 
όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το 
διαφημιστικό μήνυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα 
οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου 
οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 
εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της 
κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων 
καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2,05 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2023
Α. Για διαφημίσεις που γίνονται με 
ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη 
με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με 
άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για 
διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με 
οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που 
διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα 
περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος 
διαφήμισης.
Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας 
(τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος), στοιχείων 
ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το 
αντικείμενο της επιχείρησης ή του 
καταστήματος ή εμφαντικής προβολής 
μεμονωμένου και ειδικά προσδιορισμένου 
προϊόντος συνιστά διαφήμιση και συντρέχει 
υποχρέωση καταβολής του τέλους.

ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

2,00%

Β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους ΕΠΙ ΤΗΣ 2,00%
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καταστημάτων, που γίνεται είτε με την 
τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του 
καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, 
επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο 
τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε 
τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων 
από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με 
συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής 
δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις 
αυτές.
(Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην 
παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν 
οι εξής ενέργειες:
1. η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η 
τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή 
περίπτερα,
2. η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, 
εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους 
χώρους του καταστήματος. (παρ.1 άρθρο 15 
Β.Δ. 24.9/20.10.58 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α)

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ

Εκτός των ανωτέρω ενιαίων τελών οποιαδήποτε υποκατηγορία επί 
των ανωτέρω άρθρων χρειαστεί περαιτέρω ρύθμιση, ανάλογα τις ανάγκες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων να γίνεται έπειτα αιτιολογημένης εισήγησης 
και των ανάλογων δικαιολογητικών του αρμοδίου οργάνου προς τη 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, 
για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & 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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 10

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος και 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη.



ΑΔΑ: 6ΘΧΩΩ6Χ-Ο30

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cf9de8874a8294a8c94c95 στις 27/01/23 10:32
3

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 
παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει υπόψη του 
Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.324/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό τέλους επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση στερείται 
νομιμότητας.
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Κατόπιν ζήτησε και πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. 
Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε στο Σώμα 
ότι αποσύρει την εναλλακτική πρόταση που έχει κατατεθεί από την 
παράταξή του.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.324/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη «Μαχητική Προοδευτική 
Συνεργασία της Αιγιάλειας», η οποία αποσύρθηκε από τον επικεφαλής 
και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία,

γ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

δ)το άρθρο 62 του N.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.07.2017) 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,

ε)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

στ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

ζ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 11 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»,

θ)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 - 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ια)την περ.α 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) και

ιβ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 5)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν είκοσι ένας (21) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Παναγιώτης 
Γιαννούλης, 4)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 5)Γεώργιος 
Κουβαράς και 6)Αγγελική Κουρή, καταψήφισαν και τις δύο προτάσεις 
[σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο εκείνες οι 
ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι 
που αντιτίθενται… 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 πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση 
και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της 
πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων 



ΑΔΑ: 6ΘΧΩΩ6Χ-Ο30

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cf9de8874a8294a8c94c95 στις 27/01/23 10:32
6

εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
Την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του N.4483/2017 

(Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.07.2017) που ορίζουν τα τέλη επί των ακαθάριστων 
εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.324/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα:

Την επιβολή τέλους σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό 
(0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:

α)κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία 
πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του 
καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 
γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή 
τραπεζοκαθίσματα,

β)ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και 
κατηγορίας και

γ)καντινών.
Στο εν λόγω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα 

καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων που λειτουργούν εντός 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, 
τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων που λειτουργούν εντός 
εμπορικών κέντρων, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των 
SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται 
έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων 
που λειτουργούν εντός Καζίνο, το εν λόγω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%).

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα 
καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και 
χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος



ΑΔΑ: 6ΘΧΩΩ6Χ-Ο30

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cf9de8874a8294a8c94c95 στις 27/01/23 10:32
7

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
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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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 11

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 
«Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.317/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

τον καθορισμό για το έτος 2023 του Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων 
Υδάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας, υπολογιζόμενο αυτό 
επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα 
αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά 
νόμο αρμόδια όργανα. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 0,005

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΗ 

ΜΕ ΧΥΜΟΥΣ
0,0035».

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.317/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)την ανάγκη καθορισμού δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,
δ)το άρθρο 2 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

ε)το άρθρο 26 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/03.01.1989) 
«Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.4483/2017 
(Φ.Ε.Κ.107/ τ.Α/31.07.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των 
Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών 
και άλλες διατάξεις» και με την παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3448/2006 
(Φ.Ε.Κ.57/τ.Α/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,

στ)το άρθρο 57 του Ν.2218/1994 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06.1994) 
«Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», 
όπως κωδικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ζ)το άρθρο 23 του Ν.4255/2014 (Φ.Ε.Κ.89/τ.Α/11.04.2014) 
«Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»,

η)το άρθρο 63 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.07.2017) 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,



ΑΔΑ: 6ΣΞΘΩ6Χ-Ο5Ρ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cf9e74874a8294a8c977eb στις 27/01/23 10:31
5

θ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

ι)το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & το άρθρο 66 του 
Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 
των δήμων και κοινοτήτων»,

ια)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ιβ)το άρθρο 11 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»,

ιγ)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»,

ιδ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιε)την περ.α 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) και

ιστ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της μοναδικής πρότασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν είκοσι δύο 
(22) Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
[σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου»], ενώ οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος και 
2)Παναγιώτης Γιαννούλης, καταψήφισαν τη μοναδική πρόταση 
[σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/ 19.12.2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο εκείνες οι 
ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι 
που αντιτίθενται… 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] και 
η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή δήλωσε «παρούσα» 
(σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»),

Αποφασίζει
Τον καθορισμό του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.πρωτ.317/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, υπολογιζόμενο επί της συνολικής αξίας των 
αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν 
διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, ως 
ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 0,005
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΜΕ ΧΥΜΟΥΣ 0,0035

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
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   Διεύθυνση Διοίκησης
   Τμήμα Προσωπικού
   Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
   Τ.Κ.26441 - Πάτρα
2)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 12

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.315/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου 
οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το 
έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.315/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας»,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας,

δ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους χρήσης βυτιοφόρου εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023,

ε)την περ.β της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 
180/τ.Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,

στ)την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1242/24.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών,

ζ)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δ-καιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

θ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ι)το άρθρο 11 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» 
- Άρθρα 8-12 αιτιολογικής έκθεσής του,

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 - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
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άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

ιβ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιγ)την περ.α 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) και

ιδ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν δέκα επτά (17) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 
2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 11)Δημήτριος 
Καλαμίδας, 12)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 13)Χρήστος Γούτος, 
14)Γεώργιος Γιοβάς, 15)Βασιλική Ψυράμη-Σταυροπούλου, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 17)Μαρία Ιατροπούλου, υπέρ της 
εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ψήφισαν έξι (6) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούνας, 3)Βασίλειος Τομαράς, 
4)Παναγιώτης Γιαννούλης, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και 
6)Γεώργιος Κουβαράς, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος και 2)Αγγελική Κουρή, δήλωσαν «παρών» 
(σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»), συνεπώς η 
πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ 
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αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν.4555/2018 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 του ν.25/1975, η συζήτηση 
και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της 
πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων 
εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.πρωτ.315/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 100,00 € 100,00 €

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 50,00 € 50,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 € 100,00 €
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. 50,00 € 50,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1)Τα ακίνητα της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίων 

Αποστόλων θα χρεώνονται με 20,00 €/βυτίο λόγω αδυναμίας επέκτασης 
του αποχετευτικού δικτύου από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (τεχνικό 
πρόβλημα).

2)Στις περιπτώσεις όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης έμπροσθεν 
κτιρίου και δεν έχει γίνει σύνδεση µε το δίκτυο, η χρέωση των βυτίων θα 
είναι η διπλάσια των παραπάνω τιμών.
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3)Στις περιπτώσεις όπου δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης 
έμπροσθεν κτιρίου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, παρέχεται 
έκπτωση 50% επί των παραπάνω τιμών.

4)Την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά (το 
Χαμόγελο του Παιδιού) από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.

5)Την απαλλαγή του Ιερού Προσκυνήματος ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΤΡΥΠΗΤΗ από το τέλος εκκένωσης βυτιοφόρου οχήματος στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023

(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 100,00 € 100,00 €

(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 70,00 € 70,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 85,00 € 85,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

90,00 € 90,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

85,00 € 85,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΙΜΗ 2022 ΤΙΜΗ 2023
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ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 80,00 € 80,00 €
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.

90,00 € 90,00 €

ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ

85,00 € 85,00 €

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.24%.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση άνω των τριών (3) 

βυτιοφόρων οχημάτων εντός ημερολογιακού έτους, τότε η χρήση του 
τέταρτου (4ου) βυτιοφόρου οχήματος θα παρέχεται δωρεάν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 13

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τιμής καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.318/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό τιμής χρήσης 
καλοθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.318/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας»,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας,

δ)την ανάγκη καθορισμού της τιμής χρήσης καλαθοφόρου 
οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το 
έτος 2023,

ε)τις διατάξεις της περ.ιθ, της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», η οποία προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 38 του 
Ν.4795/2021 (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α/17.04.2021) «Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση»,

στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

ζ)τα άρθρα 19 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/ 
20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

θ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,

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

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

ια)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιβ)την περ.α 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) και

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 έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν έντεκα (11) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 
2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 11)Μαρία 
Ιατροπούλου, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», 
ψήφισαν δέκα τρεις (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου 
Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Τομαράς, 
8)Παναγιώτης Γιαννούλης, 9)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
10)Δημήτριος Καλαμίδας, 11)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
12)Γεώργιος Κουβαράς και 13)Αγγελική Κουρή, ενώ η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα δήλωσε «παρούσα» 
(σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»), συνεπώς η 
εναλλακτική πρόταση της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
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Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 
του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό 
συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες 
διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 
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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό 
ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
1)Τη διάθεση σε τρίτους του καλαθοφόρου οχήματος εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, για την 
αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων, επισκευή 
ηλεκτρικών δικτύων κ.τ.λ., κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων, στην οποία θα μνημονεύεται η ημερομηνία και ο 
πιθανός χρόνος απασχόλησης του καλαθοφόρου οχήματος, εφόσον η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κρίνει ότι μπορεί 
κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να διατεθεί.

2)Η απασχόληση αρχίζει να υπολογίζεται από την εκκίνηση έως 
την επάνοδο του καλαθοφόρου οχήματος στον Δήμο Αιγιαλείας.

3)Για το έτος 2023, η τιμή χρήσης του καλαθοφόρου οχήματος, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση 
της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της 
Αιγιάλειας», ορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους ιδιώτες κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας σε 35,00 € 
ανά ώρα.

Β. Για βιομηχανίες, επαγγελματίες και διάφορους φορείς σε 90,00 
€ ανά ώρα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 14

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023» και θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.323/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως 
ακολούθως:

«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, 

την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων από διαμονή 
παρεπιδημούντων για το έτος 2023, σε ποσοστό 0,5%, στα ακαθάριστα 
έσοδα, επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, 
ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, για τα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας».

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
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Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.323/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από 

τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
γ)την ανάγκη καθορισμού του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023,
δ)το άρθρο 6 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 18 του Ν.2946/2001 (Φ.Ε.Κ.224/τ.Α/08.10.2001) «Υπαίθρια 
Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» 
και με το εδ.α της παρ.3 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006 (Φ.Ε.Κ.207/ 
τ.Α/02.10.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,

ε)την παρ.10 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993 (Φ.Ε.Κ.62/τ.Α/ 
23.04.1993) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 
περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

στ)την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3756/2009 (Φ.Ε.Κ.53/τ.Α/ 
31.03.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, 
φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»,

ζ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

η)το άρθρο 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) 
«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

θ)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ι)το άρθρο 11 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»,

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 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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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»,

ιβ)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιγ)την περ.α 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) και

ιδ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν δέκα οκτώ (18) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
[σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/ 2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου»], ενώ οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος Γιοβάς, 
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 4)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 6)Γεώργιος Κουβαράς και 
7)Αγγελική Κουρή, καταψήφισαν τη μοναδική πρόταση [σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών) «…έγκυρες, …θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που 
τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης. …οι ψήφοι που 
αντιτίθενται… 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],

Αποφασίζει
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Τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων από 
διαμονή παρεπιδημούντων για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ.323/ 2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, 
σε ποσοστό 0,5%, στα ακαθάριστα έσοδα, επί του μισθώματος κλίνης 
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής 
(ξενοδοχείων, motels, bungalows, ξενώνων και επιπλωμένων 
διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
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 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 15

ΘΕΜΑ:
«Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 

2023».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών 
Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το 
έτος 2023» και θέτει υπόψη του Σώματος:

1)Την υπ’ αριθ.322/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού 
τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2023,

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 
κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο και

3)Την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.322/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)την υπ’ αριθ.πρωτ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση, που 

κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας»,

γ)την σχετική εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, επί της εναλλακτικής 
προτάσεως, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρόταση δεν στερείται 
νομιμότητας,

δ)την ανάγκη καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους 
Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για 
το έτος 2023,

ε)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 
207/τ.Α/05.11.2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 
εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και 
την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση»,

στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών 
αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική 
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

ζ)τα άρθρα 19 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/ 
20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,

η)το άρθρο 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

θ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,

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

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001814_S0000041846
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πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

ια)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας 
λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων 
και εισφορών»,

ιβ)την περ.α 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) και

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”)»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας, υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν έντεκα (11) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 
2)Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
6)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
8)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος, 10)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος και 11)Μαρία 
Ιατροπούλου, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», 
ψήφισαν δέκα τρεις (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 
1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Παναγιώτης Μάρκου 
Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Τομαράς, 
8)Παναγιώτης Γιαννούλης, 9)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
10)Δημήτριος Καλαμίδας, 11)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
12)Γεώργιος Κουβαράς και 13)Αγγελική Κουρή, ενώ η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα δήλωσε «παρούσα» 
(σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 «Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»), συνεπώς η 
εναλλακτική πρόταση της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, [σύμφωνα με την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο 
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του Υπουργείου Εσωτερικών «…σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 1 
του ν.25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό 
συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική 
Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες 
διατάξεις, 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 με το άρθρο 185 
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 τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό 
ή ειδικό συντελεστή»],

Αποφασίζει
Τον καθορισμό ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.48172/28.11.2022 εναλλακτική πρόταση της δημοτικής 
παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ως 
ακολούθως:

-Για τους δημότες του Δήμου Αιγιαλείας σε 1,00 € ανά τρέχον 
μέτρο ημερησίως για κατάληψη χώρου για τους επαγγελματίες πωλητές 
και παραγωγούς που προσέρχονται στους χώρους της λαϊκής αγοράς του 
Δήμου Αιγιαλείας.

-Για τους λοιπούς σε 1,50 € ανά τρέχον μέτρο ημερησίως για 
κατάληψη χώρου για τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς που 
προσέρχονται στους χώρους της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2023.
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)Διεύθυνση Διοικητικών & 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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 16

ΘΕΜΑ:
«Συγκρότηση  Επιτροπής για τη σύνταξη γνώμης

επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Αιγιαλείας,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.18692/ΕΞ 2022/12.12.2022 έγγραφο 

του Υπουργείου Οικονομικών».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
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2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση  Επιτροπής για τη σύνταξη γνώμης 
επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ.πρωτ.18692/ΕΞ 2022/12.12.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών» και θέτει υπόψιν του Σώματος σχετική 
εισήγησή, που έχει ως ακολούθως:

«Κατόπιν του υπ’ αριθ.πρωτ.18692/ΕΞ 2022/12.12.2022 εγγράφου 
του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών 
Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Δυνατότητα υποβολής 
γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων» 
αλλά και σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 
(Φ.Ε.Κ.43/τ.Α/05.04.1982), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 
5000/2022 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/09.12.2022), ειδικά για τις τιμές ζώνης του 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, που ισχύουν 
από 01/01/2022 βάσει της υπ’ αριθ.57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 Κοινής 
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Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.2375/τ.Β/07.06.2021), οι Δήμοι δύνανται 
από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους 
αρμοδιότητας.

Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό 
στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως 
ορίζεται με την υπ’ αριθ.πρωτ.8843 ΕΞ 2020/24.01.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.130/τ.Β/27.01.2020). Στη συνέχεια η 
αρμόδια Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων, εξετάζει 
τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και εισηγείται στον 
Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης 
των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της 
διαδικασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης 
αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας. Αν 
πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, 
οι αξίες που καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος 
της σχετικής απόφασης κι εφεξής.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Ν.5000/2022 
«με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης 
των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 
1η.12.2022 έως και την 31η.12.2022 της προβλεπόμενης γνώμης των 
δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων».

Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος μας να δρομολογήσει τις σχετικές 
διαδικασίες εντός του χρονικού διαστήματος που τίθεται από την 
ανωτέρω διάταξη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί μία 
διαπαραταξιακή Επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος στο 
Δημοτικό μας Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία θα διατυπώσει τη σχετική 
του γνώμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) αλλά και το άρθρο 11 του 
ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, 
κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 
συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του 
θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Στις ως άνω επιτροπές προεδρεύει 
Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης 
και μετέχουν Σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας 
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Διεύθυνσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα 
της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι τη συγκρότηση διαπαραταξιακής 
επιτροπής η οποία θα γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο 
για τις τιμές ζώνης της χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας».

Κατόπιν αυτών η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του,
α)την εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.18692/ΕΞ 2022/12.12.2022 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Δυνατότητα υποβολής γνώμης 
Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων»,

γ)την παρ.1Α του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (Φ.Ε.Κ.43/τ.Α/ 
05.04.1982), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν.5000/2022 
(Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/09.12.2022),

δ)την υπ’ αριθ.57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Φ.Ε.Κ.2375/τ.Β/07.06.2021),

ε)τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 
07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),

στ)το άρθρο 11 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου,

ζ)την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής για τη σύνταξη γνώμης επί 
των αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Αιγιαλείας και
          η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη γνώμης επί των 

αντικειμενικών αξιών ακινήτων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.18692/ΕΞ 2022/12.12.2022 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, αποτελούμενη από τους 
ακόλουθους Δημοτικούς Συμβούλους:

Α.-Πρόεδρος
Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος.
Β.-Μέλη
1)Χρήστος Γούτος του Σωτηρίου.
2)Βασιλική Ψυχράμη- Σταυροπούλου του Χρήστου.
3)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος του Αριστείδη.
4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος του Αντρέα.
5)Αγγελική Κουρή του Κωνσταντίνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

Κοινοποίηση:
Μέλη Επιτροπής
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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

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση  17

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ Κατανομή) έτους 2022 στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου
Αιγιαλείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
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2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ Κατανομή) 
έτους 2022 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
των Σχολείων» και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας και 
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημήτριο 
Καλογερόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως 
ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.20/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της διά περιφοράς στις 08/12/2022 
έκανε την Δ’ κατανομή της τακτικής επιχορήγησης 2022 στις δύο 
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 125.541,40 € και το οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό 
του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ:80596/30-11-
2022  (ΑΔΑ: Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ) Υπουργική απόφαση του Τμήματος 
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Επιχορηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την από 08/12/2022 αναγγελία 
πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω απόφαση της ΔΕΠ 
παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 125.541,40 € 
και την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:

1)Να κατανεμηθεί το ποσό των 73.300,09€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων 
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο ποσό 
συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων που 
ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 και αφορά τους μήνες Οκτώβριος, 
Νοέμβριος, Δεκέμβριος του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το υπ’ 
αριθ. πρωτ: 135/9-12-2022 έγγραφο της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής.

2)Να κατανεμηθεί το ποσό των 52.241,31€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών 
μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. 

Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 
για τις Σχολικές Καθαρίστριες των 2 Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 3324/7-8-2020 «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους 
Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». 
Θα μετατραπούν από 1 Σεπτεμβρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών 
καθαριστριών σε Ορισμένου Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για 
το γάλα θα γίνεται από τον Δήμο Αιγιαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως 
αποφασίσει σχετικά».

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

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

Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
β)την υπ’ αριθ.20/2022 (ΑΔΑ: 6Τ9ΟΩ6Χ-Γ84) απόφαση της 

Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας,
γ)την υπ’ αριθ. πρωτ.80596/30.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-

02Σ) Υπουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ)την από 08.12.2022 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων,

ε)την ανάγκη της Δ’ κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 
2022 στις δύο Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να 
καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και
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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»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κατανομή της Δ’ τακτικής επιχορήγησης οικονομικού έτους 

2022 συνολικού ποσού 125.541,40 € στα δύο Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων, ως 
κατωτέρω:

1)Κατανομή ποσού 73.300,09 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».

Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των 
σχολικών τροχονόμων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 € και 
αφορά τους μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του οικονομικού 
έτους 2022.

2)Κατανομή ποσού 52.241,31 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».

Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 
για τις Σχολικές Καθαρίστριες των δύο Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.50175/07.08.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.3324/τ.Β/07.08.2020) 
«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 
σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». Θα μετατραπούν από 1η 
Σεπτεμβρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών καθαριστριών σε 
Ορισμένου Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για το γάλα θα 
γίνεται από τον Δήμο Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
1)Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
2)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
3)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας
   Κλ.Οικονόμου 11 - Αίγιο
4)Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας
   Αράτου 67  - Αίγιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Βλέμμας
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00
 26913 60647

 26910 29800
 ds@aigialeia.gov.gr

http://www.aigialeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτή
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 18

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης 

Αδέσποτων Ζώων».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
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2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 
με τίτλο: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων» και θέτει υπόψη του Σώματος το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 2020-2023», το οποίο έχει ως 
ακολούθως:

«Το Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας σε 
συνεργασία με την 5μελή Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με 
την εξέλιξη του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
κάθε έτους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν4830/2021. Το 
πρόγραμμα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η υλοποίησή του 
παρακολουθείται από την 5μελή Επιτροπή. 
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Οργάνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4830/2021 για την 
ευημερία και ευζωία των ζώων συντροφιάς, αναλυτικά με τις δράσεις.
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Αναλυτικότερα το 2022 το συνολικό ποσό που προϋπολογίσθηκε για τα 
αδέσποτα ήταν  81.900,00 ΕΥΡΩ και περιελάμβανε τις εξής παροχές:
1η  ΠΑΡΟΧΗ 
Υπηρεσίες για την ευζωία & ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η μελέτη των υπηρεσιών είναι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 37.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίστηκε για δώδεκα μήνες (12) από 
την υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών έγινε  με 
απευθείας ανάθεση, δυνάμει των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 37.200,00€
Η παρούσα μελέτη 2022 αφορούσε υπηρεσίες περίθαλψης, νοσηλείας και 
στείρωσης  (τσιπάκι, εμβόλιο, αποπαρασίτωση) αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς αλλά και των ζωών που φιλοξενούνται από τους εθελοντές 
εντός διοικητικών ορίων του Δήμου. Με την παρούσα Σύμβαση 
καλύψαμε 220 ζώα σε στειρώσεις – τσιπάκι – εμβόλιο – αποπαρασίτωση 
& 13 ζώα σε νοσηλείες λόγο  εκτάκτων περιστατικών (τραυματισμοί, 
τροχαία πτώσεις).
Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με ανάδοχο στο ποσό των 37.200 ΕΥΡΩ
Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα 
σύμβαση ήταν η εξής: 
1α. Ενημέρωση από δημότες –εθελοντές για το εκάστοτε περιστατικό και 
αξιολόγηση των περιπτώσεων από την Υπηρεσία.
1β. Ειδοποίηση του αναδόχου-κτηνιάτρου  από την υπηρεσία  ή και από 
την 5μελή επιτροπή παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς πάντα με την συγκατάθεση της υπηρεσίας του Δήμου.
1γ. Γνωμάτευση-ανά-περιστατικό.
1δ. Έγκριση των κτηνιατρικών υπηρεσιών από το Δήμο και ακολούθως η 
εκτέλεση αυτών.
1ε. Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση του Δήμου 
και επαναφορά του εκάστοτε περιστατικού με πρωτόκολλο παράδοσης‐ 
παραλαβής (διατακτικές). 
2η ΠΑΡΟΧΗ
Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα
Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .Ο χρόνος εκτέλεσης της 
προμήθειας  ορίστηκε σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η προμήθεια  έγινε με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο 
δυνάμει των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016.
Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με το ποσό των 37.199,88 ΕΥΡΩ
H προμήθεια αυτή αφορά τροφές, για γάτες και σκύλους για να 
καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. Η σύνθεση, η μορφή, η 
συσκευασία η διακίνηση, η αποθήκευση, και η διάθεση των ζωοτροφών, 
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ήταν σύμφωνη με την  σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, 
αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τα "περί ζωοτροφών 
και προσθετικών των ζωοτροφών".
3η  ΠΑΡΟΧΗ
Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού
Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού, προκειμένου ο Δήμος Αιγιαλείας να 
καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
προγράμματος διαχείρισης και περίθαλψης των αδέσποτων σκύλων, 
βάσει του υπ. αρ.πρωτ.26634/11-07-2022 εγγράφου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων 
Αδέσποτων.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας εκτιμήθηκε στα 7.499,92€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, βάσει 
των διατάξεων του ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ν. 
4782/2021, Φ.Ε.Κ. 36Α΄/09.03.2021.
Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με το ποσό των 7.499,92€.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2022 διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
αποτελείται από τις εξής δράσεις:
1α. Υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε ανάγκη 
εντός των  όριων  του Δήμου.
1β. Υπηρεσία μεταφοράς αδέσποτων ζώων  προς το συνεργαζόμενο 
κτηνιατρείο ή Διαδημοτικό κτηνιατρείο σε επείγουσες περιπτώσεις εντός 
των  όριων  του Δήμου.
1γ. Υπηρεσία επιστροφής των αδέσποτων ζώων από το συνεργαζόμενο 
κτηνιατρείο ή Διαδημοτικό κτηνιατρείο στο σημείο της περισυλλογής.
2. Δημιουργία  Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς.
3. Σύσταση 5μελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο, δύο εκπροσώπους της φιλοζωικής ένωσης, ένα εκπαιδευτή 
σκύλων , ένα κτηνίατρο.
4. Πραγματοποίηση σεμιναρίου από την Zero stray Acadamy στην 
Δημοτική υπάλληλο του Δήμου μας κα Κοντεσοπούλου Μαρία με τίτλο 
« Διαχείριση αδέσποτων ζώων». 
5. Δημιουργία social media για προώθηση των αδέσποτων και 
ενημέρωση των πολιτών των δράσεων του Δήμου
6. Διαμόρφωση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Δήμου με σκοπό να 
προβάλλονται οι δράσεις διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Β. ΣΤΟΧΟΙ 2023
1ος ΣΤΟΧΟΣ
Υπηρεσίες για την ευζωία & ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Μελετώντας τις ανάγκες του 2023 και με γνώμονα το 2022 που δεν 
επαρκούσε ο προϋπολογισμός στο πως πρέπει να καλύψουμε σωστά τις 
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ανάγκες μας για να επικεντρωθούμε σε μεγαλύτερο αριθμό στειρώσεων 
σε πληθυσμούς αδέσποτων ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί ο 
αριθμός τους κρίνεται απαραίτητη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Στειρώσεις ποσού 50.000€ (στείρωση-τσιπ-εμβόλιο, αποπαρασίτωση) 
για αδέσποτους σκύλους και 20.000€ για γάτες.
2. Νοσηλείες (εμβόλιο, αποπαρασίτωση, εξετάσεις αίματος κλπ) 12.000€ 
για αδέσποτους σκύλους και 3.000€ Ευρώ για γάτες.
3. Ορθοπαιδικα 12.000€ για αδέσποτους σκύλους και 3.000€ για γάτες
Σύνολο : 100.000,00€
2ος ΣΤΟΧΟΣ
Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα 10.000,00€
Για το έτος 2023 είναι απαραίτητη η προμήθεια φαρμάκων 
(αντιπαρασιτικά, Θεραπείες μικτών μολύνσεων, κ.α) για την ευζωία των 
αδέσποτων ζώων ποσού 10.000,00€.
3ος ΣΤΟΧΟΣ
Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα 74.000€
Διαπιστώσαμε ότι το 2022 σε σχέση με το 2021 ο αριθμός των 
αδέσποτων σκύλων ή  γατιών ή και τα 2 έχει αυξηθεί στο Δήμο. Κρίνεται 
απαραίτητη η προμήθεια τροφής 64.000€ για αδέσποτους σκύλους 
10.000€ για αδέσποτες γάτες.
4ος ΣΤΟΧΟΣ
Δαπάνη για περισυλλογή, φροντίδα και μεταφορά αδέσποτων ζώων 
18.000€
Πρόσληψη Δημοτικού Υπαλλήλου στο τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου 
& Πολιτικής Προστασίας για την περισυλλογή, φροντίδα και μεταφορά 
των αδέσποτων ζώων.
5ος ΣΤΟΧΟΣ
Διοργάνωση ημερίδων με θέμα:
- το νόμο 4830/2021 για τα ζώα συντροφιάς - τι προβλέπει
- εκπαιδευτικά  φιλοζωικά & περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία 
- ημερίδες ενημέρωσης – καθοδήγησης των εθελοντών
- ημερίδες ενημέρωσης δημοτών για τα δεσποζόμενα ζώα και ποιες οι 
υποχρεώσεις τους 
- ημερίδες ενημέρωσης δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες τι προσφέρει ο δήμος στα δεσποζόμενα τους 
- ημερίδες ενημέρωσης Κυνηγητικών – Κτηνοτροφικών Συλλόγων
Συνολικό κόστος : 10.000,00€
6ος ΣΤΟΧΟΣ
Σύνταξη μελέτης του έργου διαμόρφωσης εγκατάστασης καταφύγιου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αιγιαλείας 
Συνολικού ποσού : 25.000,00€
7ος ΣΤΟΧΟΣ
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Προγραμματισμός για την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις.» (Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ – 420.600,00€)».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την ανάγκη έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023,
β)τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
γ)τις διατάξεις του Π.Δ.185/2007 (Φ.Ε.Κ.221/τ.Α/12.09.2007) 

«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,

δ)το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ε)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»,

στ)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»,

ζ)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»,

η)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»,

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

ι)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ. 
169/τ.Α/18.09.2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς 
Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» 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 και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης 

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023, το οποίο 
έχει ως ακολούθως:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2022-2023

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Οργάνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής 

Προστασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4830/2021 για την 
ευημερία και ευζωία των ζώων συντροφιάς, αναλυτικά με τις δράσεις.

Αναλυτικότερα το 2022  το συνολικό ποσό που προϋπολογίσθηκε 
για τα αδέσποτα ήταν 81.900,00 € και περιελάμβανε τις εξής παροχές:

1η  ΠΑΡΟΧΗ
Υπηρεσίες για την ευζωία & ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η μελέτη των υπηρεσιών είναι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίστηκε για δώδεκα μήνες 

(12) από την υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών έγινε  
με απευθείας ανάθεση, δυνάμει των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/ 
2016.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 37.200,00 €
Η παρούσα μελέτη 2022 αφορούσε υπηρεσίες περίθαλψης, 

νοσηλείας και στείρωσης (τσιπάκι, εμβόλιο, αποπαρασίτωση) αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς αλλά και των ζωών που φιλοξενούνται από τους 
εθελοντές εντός διοικητικών ορίων του Δήμου. Με την παρούσα 
Σύμβαση καλύψαμε 220 ζώα σε στειρώσεις - τσιπάκι - εμβόλιο - 
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αποπαρασίτωση & 13 ζώα σε νοσηλείες λόγο  εκτάκτων περιστατικών 
(τραυματισμοί, τροχαία πτώσεις).

Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με ανάδοχο στο ποσό των 37.200 €.
Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα 

σύμβαση ήταν η εξής:
1α. Ενημέρωση από δημότες-εθελοντές για το εκάστοτε 

περιστατικό και αξιολόγηση των περιπτώσεων από την Υπηρεσία.
1β. Ειδοποίηση του αναδόχου-κτηνιάτρου από την υπηρεσία ή και 

από την 5μελή επιτροπή παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς πάντα με την συγκατάθεση της υπηρεσίας του Δήμου.

1γ. Γνωμάτευση-ανά-περιστατικό.
1δ. Έγκριση των κτηνιατρικών υπηρεσιών από το Δήμο και 

ακολούθως η εκτέλεση αυτών.
1ε. Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση του 

Δήμου και επαναφορά του εκάστοτε περιστατικού με πρωτόκολλο 
παράδοσης‐παραλαβής (διατακτικές).

2η ΠΑΡΟΧΗ
Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα
Η μελέτη της Υπηρεσίας ήταν συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% .Ο χρόνος εκτέλεσης 
της προμήθειας  ορίστηκε σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η προμήθεια έγινε με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο δυνάμει 
των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016.

Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με το ποσό των 37.199,88 €.
H προμήθεια αυτή αφορά τροφές, για γάτες και σκύλους για να 

καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. Η σύνθεση, η μορφή, η 
συσκευασία η διακίνηση, η αποθήκευση, και η διάθεση των ζωοτροφών, 
ήταν σύμφωνη με την  σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, 
αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τα "περί ζωοτροφών 
και προσθετικών των ζωοτροφών".

3η  ΠΑΡΟΧΗ
Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού
Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού, προκειμένου ο Δήμος 

Αιγιαλείας να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του προγράμματος διαχείρισης και περίθαλψης των αδέσποτων σκύλων, 
βάσει του υπ’ αριθ.πρωτ.26634/11-07-2022 εγγράφου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων 
Αδέσποτων.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας εκτιμήθηκε στα 7.499,92 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
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Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, 
βάσει των διατάξεων του ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ν. 
4782/2021, Φ.Ε.Κ. 36Α΄/09.03.2021.

Πραγματοποιήθηκε σύμβαση με το ποσό των 7.499,92 €.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2022 διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

αποτελείται από τις εξής δράσεις:
1α. Υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε 

ανάγκη εντός των  όριων  του Δήμου.
1β. Υπηρεσία μεταφοράς αδέσποτων ζώων  προς το 

συνεργαζόμενο κτηνιατρείο ή Διαδημοτικό κτηνιατρείο σε επείγουσες 
περιπτώσεις εντός των  όριων  του Δήμου.

1γ. Υπηρεσία επιστροφής των αδέσποτων ζώων από το 
συνεργαζόμενο κτηνιατρείο ή Διαδημοτικό κτηνιατρείο στο σημείο της 
περισυλλογής.

2. Δημιουργία  Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδέσποτων Ζώων 
συντροφιάς.

3. Σύσταση 5μελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο, δύο εκπροσώπους της φιλοζωικής ένωσης, ένα 
εκπαιδευτή σκύλων, ένα κτηνίατρο.

4. Πραγματοποίηση σεμιναρίου από την Zero stray Acadamy στην 
Δημοτική υπάλληλο του Δήμου μας κα Κοντεσοπούλου Μαρία με τίτλο 
«Διαχείριση αδέσποτων ζώων».

5. Δημιουργία social media για προώθηση των αδέσποτων και 
ενημέρωση των πολιτών των δράσεων του Δήμου.

6. Διαμόρφωση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Δήμου με σκοπό 
να προβάλλονται οι δράσεις διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Β. ΣΤΟΧΟΙ 2023
1ος ΣΤΟΧΟΣ
Υπηρεσίες για την ευζωία & ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Μελετώντας τις ανάγκες του 2023 και με γνώμονα το 2022 που δεν 

επαρκούσε ο προϋπολογισμός στο πως πρέπει να καλύψουμε σωστά τις 
ανάγκες μας για να επικεντρωθούμε σε μεγαλύτερο αριθμό στειρώσεων 
σε πληθυσμούς αδέσποτων ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί ο 
αριθμός τους κρίνεται απαραίτητη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Στειρώσεις ποσού 50.000 € (στείρωση-τσιπ-εμβόλιο, 
αποπαρασίτωση) για αδέσποτους σκύλους και 20.000 € για γάτες.

2. Νοσηλείες (εμβόλιο, αποπαρασίτωση, εξετάσεις αίματος κ.λπ.) 
12.000 € για αδέσποτους σκύλους και 3.000€ Ευρώ για γάτες.

3. Ορθοπαιδικά 12.000 € για αδέσποτους σκύλους και 3.000 € για 
γάτες

Σύνολο: 100.000,00 €
2ος ΣΤΟΧΟΣ
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Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα 10.000,00 €.
Για το έτος 2023 είναι απαραίτητη η προμήθεια φαρμάκων 

(αντιπαρασιτικά, Θεραπείες μικτών μολύνσεων, κ.ά.) για την ευζωία των 
αδέσποτων ζώων ποσού 10.000,00 €.

3ος ΣΤΟΧΟΣ
Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα 74.000 €
Διαπιστώσαμε ότι το 2022 σε σχέση με το 2021 ο αριθμός των 

αδέσποτων σκύλων ή  γατιών ή και τα 2 έχει αυξηθεί στο Δήμο. Κρίνεται 
απαραίτητη η προμήθεια τροφής 64.000 € για αδέσποτους σκύλους 
10.000 € για αδέσποτες γάτες.

4ος ΣΤΟΧΟΣ
Δαπάνη για περισυλλογή, φροντίδα και μεταφορά αδέσποτων 

ζώων 18.000 €
Πρόσληψη Δημοτικού Υπαλλήλου στο τμήμα Περιβάλλοντος 

Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας για την περισυλλογή, φροντίδα και 
μεταφορά των αδέσποτων ζώων.

5ος ΣΤΟΧΟΣ
Διοργάνωση ημερίδων με θέμα:
- το νόμο 4830/2021 για τα ζώα συντροφιάς - τι προβλέπει
- εκπαιδευτικά  φιλοζωικά & περιβαλλοντικά προγράμματα στα 

σχολεία 
- ημερίδες ενημέρωσης – καθοδήγησης των εθελοντών
- ημερίδες ενημέρωσης δημοτών για τα δεσποζόμενα ζώα και ποιες 

οι υποχρεώσεις τους 
- ημερίδες ενημέρωσης δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες τι προσφέρει ο δήμος στα δεσποζόμενα τους 
- ημερίδες ενημέρωσης Κυνηγητικών – Κτηνοτροφικών Συλλόγων
Συνολικό κόστος: 10.000,00 €
6ος ΣΤΟΧΟΣ
Σύνταξη μελέτης του έργου διαμόρφωσης εγκατάστασης 

καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αιγιαλείας 
Συνολικού ποσού: 25.000,00 €
7ος ΣΤΟΧΟΣ
Προγραμματισμός για την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς - Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις.» (Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ - 420.600,00 €)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2023.
Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας 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 

μεικτής 

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 

 

Απόφαση 19  

 

ΘΕΜΑ: 

«Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.173/2022 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Μεταβολών Σχολικών  

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας  

για το σχολικό έτος 2023-2024». 

 

   

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

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

Μάρκου Γραμματέα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 

Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντι-

δήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο 

Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 10)Δημήτριο Κα-

λαμίδα, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Περικλή Παπαγιαννα-

κόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 

16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Δημήτριο Παναγιω-

τακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 20)Βασιλική Ψυχράμη-

Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 22)Παναγιώτη Παπα-

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 68Ν8Ω6Χ-37Γ
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κωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 24)Αγγελική Κουρή, 

25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 27)Παναγιώτα Γκρέ-

μου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, συ-νήλθε σήμερα τέσσε-

ρις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄, σε τακτική μει-

κτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πολι-τιστικού Κέντρου Αιγίου «Α-

ΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δη-

μητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 

κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά με αριθ.πρωτ.52552/ 

28.12.2022 (και το από 04.01.2023 έγγραφό της), 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 Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-

της», 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 εκσυγ-

χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμί-

σεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρ-

μοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια-

τάξεις» 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 δημο-

τικών και περιφερειακών συμβουλίων», την υπ’ αριθ.375/39167/ 

02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-

τερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς και τις διατά-

ξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συ-

μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευ-

ρωπαϊκή 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 κομμά-

των, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επεί-

γουσες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 

Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δή-

μου 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. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 

2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, Αντι-

δήμαρχος και 4)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Μέλη. 
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 Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-

παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και παράλ-

ληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα τριάντα δύο (32) από τα τριά-

ντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα 

Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυ-

όμενη. 

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 

δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 

ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 

Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος. 

 Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 

προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάτα-

ξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος Αι-

γιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε νομί-

μως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση Δη-

μάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την 

παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία. 

 Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρό-

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

βάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, Σε-

λιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δάς, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης 

με τίτλο: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.173/2022 απόφα-

σης Δημοτικού Συμβουλίου περί Μεταβολών Σχολικών Μονάδων 

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 Καλο-

γερόπουλο, 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 επι-

τροπή παιδείας εισηγείται στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δη-

μοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση 

και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των 

Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακο-

λουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση 

του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 
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 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 μονά-

δων 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 υποβιβα-

σμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ.13 

του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τε-

χνικά-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 Θρησκευμά-

των, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα 

των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. 

 Με την υπ’ αριθ.21/2022 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παι-

δείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 08/12/2022 αποφάσισε σχετικά τις  

Επιπλέον Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμο Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024 

ύστερα από το υπ’ αριθ.Φ.02.1.Γ 19558/22-11-2022 έγγραφο της Β/θμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας ως ακολούθως: 

 Α)Να μην υπάρξει καμία μεταβολή σε Γυμνάσια και Γενικά Λύ-

κεια του Δήμου Αιγιάλειας για το σχολικό έτος 2023-2024. 

 Β)Την ίδρυση ενός τομέα και μίας ειδικότητας στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 

Αιγίου: 

 1) Τομέας: Πληροφορικής, όπου θα λειτουργεί στην αίθουσα διδα-

σκαλίας 13β του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, 

 2) Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ. 

 Πιο συγκεκριμένα για την Ίδρυση του Τομέα Πληροφορικής 

 Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός μαθητών που θα παρακολουθήσει 

τον προτεινόμενο τομέα: [0 που φοιτούν στο Δ΄ Γυμνασίου + 7 που ήδη 

φοιτούν στην Α’ Λυκείου + 5 (4 που προήχθησαν στην Β/Λυκείου + 1 

απόφοιτος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ που έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής για 2η ει-

δικότητα, που δεν φοιτούν στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα της πε-

ριοχής τους, αφού δεν τους παρέχεται, σε αυτή, η δυνατότητα επιλογής 

φοίτησης σε τομέα)]=12    

 Για την Ίδρυση Ειδικότητας: Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ. 

 Ο εκτιμώμενος αριθμός μαθητών/τριών Λυκείου για την περίπτω-

ση ίδρυσης ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ»: [0 (από Β’, Γ΄ 

Λυκείου)+ 5(4 μαθητές που προήχθησαν στην Β/Λυκείου + 1 απόφοιτος 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ που έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής για 2η ειδικότητα, 

που δεν φοιτούν στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα της περιοχής τους, 

αφού δεν τους παρέχεται, σε αυτή, η δυνατότητα επιλογής φοίτησης σε 

τομέα)]=5.   

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως 

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

ποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας-Προέδρου της Δημοτι-

κής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.) κ. Δημητρίου Καλογερο-

πούλου, 

 β)την υπ’ αριθ.173/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΑΩ6Χ-ΝΔΚ) απόφασή του, 

περί μεταβολής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024» 

 γ)την υπ’ αριθ.21/2022 (ΑΔΑ:ΨΒ5ΓΩ6Χ-Ε9Δ) απόφαση της Δη-

μοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας (Δ.Ε.Π.), 

 δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.467/06.12.2022 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης 

λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Δήμου Αιγιαλείας, 

 ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.50914/15.12.2022 βεβαίωση δέσμευσης οικο-

νομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αιγιαλείας, 

 στ)το υπ’ αριθ.πρωτ.Φ.02.1.Γ 19558/22.11.2022  έγγραφο της Δι-

εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, 

 ζ)το υπ’ αριθ.πρωτ.134878/ΓΔ4/31.10.2022 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

 η)το γεγονός ότι η στέγαση είναι εξασφαλισμένη, 

 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 Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

 ι)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) «Με-

ταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», ό-

πως 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 Πειραμα-

τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνω-

ση 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 Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 
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ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος Χρυσαν-

θόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 

5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Μαρινόπουλος και 

7)Γεώργιος Γκίκας, 

Ομόφωνα 

 Τροποποιεί-Συμπληρώνει την υπ’ αριθ.173/2022 (ΑΔΑ: 

Ψ9ΟΑΩ6Χ-ΝΔΚ) απόφασή του, περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για 

το σχολικό έτος 2023-2024, ως ακολούθως: 

 «Την ίδρυση ενός τομέα και μίας ειδικότητας στο 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου: 

 Τομέας: Πληροφορικής, όπου θα λειτουργεί στην αίθουσα δι-

δασκαλίας 13β του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, 

 Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ». 

 Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.173/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΑΩ6Χ-ΝΔΚ) α-

πόφασή του, ισχύει ως είχε. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2023. 

 Ο Γραμματέας      Η Πρόεδρος 

 

 

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
ΑΔΑ: 68Ν8Ω6Χ-37Γ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

μεικτής
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 20

ΘΕΜΑ:
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ποταμού 
«Κριού» και του παραποτάμου του «Βελαΐτη» στη θέση «Ποτάμι» 

στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας,
συνολικού μήκους 465μ.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου Γραμματέα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 
13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο 
Θ. Χριστόπουλο, 16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 
18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
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Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 τριάντα δύο (32) από τα 



ΑΔΑ: 6ΧΦΔΩ6Χ-ΦΙΛ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cfa25a874a8294a8cab62a στις 25/01/23 07:33
3

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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με 
τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του 
ποταμού «Κριού» και του παραποτάμου του «Βελαΐτη» στη θέση 
«Ποτάμι» στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου 
Αιγιαλείας, συνολικού μήκους 465μ.» και θέτει υπόψη του Σώματος 
την υπ’ αριθ.145/  2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το 
αποφασιστικό μέρος της οποίας έχεις ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας θετικά, για τον 

καθορισμό των Οριογραμμών και την Οριστική Τμηματική Μελέτη 
Οριοθέτησης του Ποταμού «Κριού» και του παραποτάμου του 
«Βελαΐτη» στη θέση «Ποτάμι» στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε. Αιγείρας 
του Δήμου Αιγιαλείας, πλησίον ιδιοκτησίας Αντώνιου Σκορδίλη, 
σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την συνημμένη Μελέτη που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

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 υπ’ αριθ.145/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
β)το υπ’ αριθ.πρωτ.43230/25.10.2022 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας,

γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.246794/4364/12.08.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

δ)την Συνοπτική Τεχνική Έκθεση της Μελέτης οριοθέτησης 
τμήματος του ποταμού «Κριού» και του παραποτάμου του «Βελαΐτη» 
στη θέση «Ποτάμι» στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου 
Αιγιαλείας, συνολικού μήκους 465μ., πλησίον ιδιοκτησίας Αντώνη 
Σκορδίλη,

ε)το τοπογραφικό διάγραμμα,
στ)τις διατάξεις της παρ.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 

(Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρύθμισης 
θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» και

ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ Χριστόπουλος, 4)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7)Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την οριοθέτηση τμήματος του 

ποταμού «Κριού» και του παραποτάμου του «Βελαΐτη» στη θέση 
«Ποτάμι» στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, 
συνολικού μήκους 465μ., πλησίον ιδιοκτησίας Αντώνη Σκορδίλη, 
σύμφωνα με τη Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης, η οποία έχει ελεγχθεί 
και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας και έχει εκπονηθεί από τους κ.κ. Γεράσιμο Κολοκυθά, 
Πολιτικό Μηχανικό MSc-PhD, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης 
(ΑΜ 22124) στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες), Δημήτριο 



ΑΔΑ: 6ΧΦΔΩ6Χ-ΦΙΛ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63cfa25a874a8294a8cab62a στις 25/01/23 07:33
5

Πυργάκη, Γεωλόγο MSc και Ιωάννη Σκόνδρα Ιωάννη, Αγρ. Τοπογράφο, 
για λογαριασμό παρόχθιου επισπεύδοντα ιδιοκτήτη κ. Αντώνη Σκορδίλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
   Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
   Πανεπιστημίου 254, κτίριο β’
   Τ.Κ.26110 – Πάτρα
   dte@achaia.pde.gov.gr
   f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
2)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
3)Ένωση Οικονομικών Φορέων:
    «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
    & ΣΙΑ ΕΕ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
    Δ.Τ. «GEOENVIRO» - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
    ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Νόμιμος Εκπρόσωπος Ανδρέας Αλεβίζος
    Βύρωνος 6
    Τ.Κ.26224 - Πάτρα
    meletitiki@tee.gr

mailto:dte@achaia.pde.gov.gr
mailto:f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
mailto:meletitiki@tee.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

μεικτή 
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 21 

ΘΕΜΑ:
«Ανάκληση της υπ’ αριθ.130/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης

 επί της οδού Μητροπόλεως 55 στην Κοινότητα Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας».

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

mailto:ds@aigialeia.gov.gr
http://www.aigialeia.gov.gr/
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18)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
22)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 23)Γεώργιο Κουβαρά, 
24)Αγγελική Κουρή, 25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Γεώργιο Γκίκα, 
27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα και 28)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη, 
συνήλθε σήμερα τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00΄, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», 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. 52552/28.12.2022 (και το από 04.01.2023 
έγγραφό της), 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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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 
Αντιδήμαρχος 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 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 η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, 
κωλυόμενη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήτοι κατά τη συζήτηση του 
δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησαν από τη διά 
ζώσης συνεδρίαση και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας και 2)Ευστράτιος 
Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος.

Μετά τη ψήφιση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος, το οποίο 
προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας ο Δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.1141/52974/30.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΖ6Ω6Χ-ΤΟ4) απόφαση 
Δημάρχου και ο οποίος δεν στερείται το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
την παρ.9 του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και την κείμενη νομοθεσία.

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Αθανάσιος Ξυγκάς, Αγίας 
Βαρβάρας, 2)Αθανάσιος Στούμπος, Ακράτας, 3)Γεώργιος Ρόζος, 
Σελιανιτίκων και 4)Παναγιώτης Κρικέτος, Συλιβαινιωτίκων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης με τίτλο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ.130/2013 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσης 
στάθμευσης επί της οδού  Μητροπόλεως 55 στη Δημοτική Κοινότητα 
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ.144/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας, το αποφασιστικό μέρος της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ομόφωνα Αποφασίζει
Α) Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 

ανάκληση της υπ’ αριθ. 130/2013 απόφασης Δ.Σ Αιγιαλείας που αφορά 
την εν λόγω θέση στάθμευσης. 

Β) Να εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθ. 5/2013 απόφασης ΕΠΖ 
που αφορά την αναπηρική θέση στάθμευσης που βρίσκεται επί της οδού 
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Μητροπόλεως 55 στην Κοινότητα Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, με αριθμό 
κυκλοφορίας ΑΧΥ4741, διότι εξέλιπαν οι λόγοι που χορηγήθηκε».

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την υπ’ αριθ.144/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αιγιαλείας,
β)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15622/13-5-2021 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιακών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,

γ) τις υπ’ αριθ. 192/2007 και 205/2008 Κανονιστικές αποφάσεις   
του πρώην Δήμου Αιγίου,  που καθολικός του διάδοχος είναι ο Δήμος 
Αιγιαλείας,

δ) το υπ’ αριθ. 2683/12-11-2020 απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης 
θανάτου της Ιφιγένεια Καργάδου,

ε) την υπ’ αριθ. 09905/2013/1627 Πιστοποίηση Αναπηρίας,
στ) την ανάγκη ανάκλησης της υπ’ αριθ.130/2013 απόφασής του, 

καθόσον εξέλειπαν οι λόγοι και
ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1) Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2) Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Μιχαήλ 
Κυριακόπουλος, 5) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος και 7) Γεώργιος Γκίκας,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την ανάκληση της υπ’ αριθ.130/2013 απόφασής του, περί 

χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μητροπόλεως 55 στη 
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθόσον εξέλειπαν οι 
λόγοι.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2023.
 Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος
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Κοινοποίηση:
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3)Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4)Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
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