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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
μεικτής

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε την

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 26

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

συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Ντίνο, 
Αντιδήμαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 
8)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Περικλή 
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μιχαήλ 
Κυριακόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
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18)Παναγιώτη Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
20)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 21)Αγγελική Κουρή, 
22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο,
23)Γεώργιο Γκίκα και 24)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση διά ζώσης, συνήλθε σήμερα στις είκοσι 
τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄, σε 
έκτακτη-κατεπείγουσα 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.2796/23.01.2023, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 30.10.2019) «Ρύθμιση 
θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», την 
υπ’ αριθ.375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 
(Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική 
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 
και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό 
Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα που είναι γραμμένο 
στην Ημερήσια Διάταξη και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα 
κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην 
επιτακτική ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για την υπογραφή 
«Προγραμματική Σύμβαση με Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» για την εναπόθεση απορριμμάτων του 
Δήμου Αιγιαλείας, ο οποίος ευρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης 
έως τις 19.04.2023, ενώ η συμβατική προθεσμία για την τρέχουσα 
προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ήλιδας, είναι η 23.01.2023.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 2)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 
Αντιδήμαρχος και 4)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται διά ζώσης και 
παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα είκοσι οκτώ (28) από τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 
πρόσκλησης-συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση του μοναδικού 
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση διά ζώσης 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση διά ζώσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Γεώργιος Κουβαράς, 
3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου (η οποία αρχικώς συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης) και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας και 2)Δημήτριος Μπούνιας.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης και μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 
είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45΄, 
κατόπιν του υπ’ αριθ.πρωτ.3403/25.01.2023 εγγράφου της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Στη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης συμμετείχαν διά 
ζώσης οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 2)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 
Αντιπρόεδρος, 3)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 4)Νικόλαος 
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
Αντιδήμαρχος, 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 
7)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 8)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 
9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστος Γούτος, 11)Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος, 12)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 13)Βασίλειος 
Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 16)Αγγελική Κουρή, 16)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 
18)Γεώργιος Γκίκας και 19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, ο 
Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος μέσω 
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τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος 
Ρούσσος διά ζώσης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 
2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 
4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Παναγιώτης Γιαννούλης, 6)Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος, 7)Γεώργιος Κουβαράς και 8)Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος, Μέλη.

Συνεπώς, κατά την συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης 
παρευρίσκονται διά ζώσης και παράλληλα συμμετέχουν με 
τηλεδιάσκεψη τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν προσήλθαν κατά τη συνέχεια της συνεδρίασης, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Γ. 
Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 
3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Παναγιώτης 
Παπακωνσταντινόπουλος και 6)Μαρία Ιατροπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά, πριν από τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας 
Διάταξης, ζητά από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, να 
αποφανθούν σχετικά με την έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα 
μόνο της υπ’ αριθ.πρωτ.2796/23.01.2023 πρόσκλησης για έκτακτη-
κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η αιτιολόγηση 
αναφορικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του μοναδικού θέματος που 
περιλαμβάνεται σ’ αυτήν, για το οποίο είναι αναγκαία η άμεση λήψη 
απόφασης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην 
επιτακτική ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για την υπογραφή 
«Προγραμματική Σύμβαση με Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» για την εναπόθεση απορριμμάτων του 
Δήμου Αιγιαλείας, ο οποίος ευρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης 
έως τις 19.04.2023, ενώ η συμβατική προθεσμία για την τρέχουσα 
προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ήλιδας, είναι η 23.01.2023.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του:

 α)την υπ’ αριθ.πρωτ.2796/23.01.2023 πρόσκληση για έκτακτη- 
κατεπείγουσα συνεδρίαση,

β)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγουσα συνεδρίαση - 
Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο 
(άρθρο 67 του ν. 3852/2010)» και
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γ)την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις,

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

2796/23.01.2023 πρόσκλησης-συνεδρίασης μεικτής (διά ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2023.
O Γραμματέας Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

μεικτής 

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 

η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε την 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 

 

 

Απόφαση 27 
 

ΘΕΜΑ: 

«Αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την εγγραφή στον υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμό Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 

2023, Κ.Α.20-6737.001 με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». 

 

 

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

Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Νικόλαο Καραΐ-

σκο, Αντιδήμαρχο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 

5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδή-

μαρχο, 7)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Ευστράτιο 

Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 10)Μαρία Τσουκα-
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λά, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Περικλή Παπαγιαννακό-

πουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 

16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Παναγιώτη 

Γιαννούλη, 19)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 20)Παναγιώτη Παπα-

κωνσταντινόπουλο, 21)Αγγελική Κουρή, 22)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 

23)Γεώργιο Γκίκα και 24)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, οι οποίοι 

συμμετείχαν στη συνεδρίαση διά ζώσης, συνήλθε σήμερα στις είκοσι 

τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄, σε έκτα-

κτη-κατεπείγουσα μεικτή συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πολιτιστικού 

Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με τη συμμετοχή του Δημάρ-

χου 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.2796/23.01.2023, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμι-

μα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α-

ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικατα-

στάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελε-

σματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρ-

μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπλη-

ρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 

30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερεια-

κών συμβουλίων», την υπ’ αριθ.375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία 

του Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του 

Ν.4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

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

πής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμι-

κά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική δια-

δικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 

και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», 

σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό 

Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα που είναι γραμμένο στην 

Ημερήσια Διάταξη και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 

ως κατεπείγοντα. 
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 Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην επιτα-

κτική ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για την υπογραφή «Προγραμματική 

Σύμβαση με Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηλείας» για την εναπόθεση απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, 

ο οποίος ευρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης έως τις 19.04.2023, 

ενώ η συμβατική προθεσμία για την τρέχουσα προγραμματική Σύμβαση 

με τον Δήμο Ήλιδας, είναι η 23.01.2023. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 2)Μαρία 

Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδή-

μαρχος και 4)Μαρία Ιατροπούλου, Μέλη. 

 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 είκοσι οκτώ (28) από τα τριά-

ντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 Μετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλη-

σης-συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση του μοναδικού θέματος 

της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση διά ζώσης ο Δημο-

τικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος. 

 Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διά-

ταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση διά ζώσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. 1)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, 2)Γεώργιος Κουβαράς, 

3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου (η οποία αρχικώς συμμετείχε μέσω τηλε-

διάσκεψης) και συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας και 2)Δημήτριος Μπούνιας. 

 Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διά-

ταξης και μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε στις είκοσι πέ-

ντε (25) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45΄, κατόπιν του 

υπ’ αριθ.πρωτ.3403/25.01.2023 εγγράφου της Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγιαλείας. 

 Στη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης συμμετείχαν διά 

ζώσης οι κ.κ. 1)Μαρία Γιδά, Πρόεδρος, 2)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 

Αντιπρόεδρος, 3)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 4)Νικόλαος Κα-

ραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρ-

χος, 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχος, 7)Ευστράτιος 

Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 8)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 9)Μαρία Τσου-

καλά, 10)Χρήστος Γούτος, 11)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 

12)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 13)Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Πα-

ναγιωτακόπουλος, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 16)Αγγελική 

Κουρή, 16)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 18)Γεώργιος Γκίκας και 

19)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Μέλη, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημή-
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τριος Καλογερόπουλος μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο Γενικός 

Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Ρούσσος διά ζώσης. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 2)Διαμάντω 

Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Βασίλειος 

Θ. Χριστόπουλος, 5)Παναγιώτης Γιαννούλης, 6)Παναγιώτης Δημητρα-

κόπουλος, 7)Γεώργιος Κουβαράς και 8)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 

Μέλη. 

 Συνεπώς, κατά την συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παρευ-

ρίσκονται διά ζώσης και παράλληλα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη 

τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. 

 Δεν προσήλθαν κατά τη συνέχεια της συνεδρίασης, από τα Μέ-

λη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπου-

λος, Αντιδήμαρχος, 2)Γεώργιος Ντίνος, Αντιδήμαρχος, 3)Γεώργιος Γιο-

βάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος 

και 6)Μαρία Ιατροπούλου. 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γι-

δά, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: 

«Αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την εγγραφή στον υπό κατάρ-

τιση προϋπολογισμό Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2023, 

Κ.Α.20-6737.001 με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-

ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» και θέτει υπόψη του Σώματος κοινή ει-

σήγηση των Διευθυντών Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 

Οχημάτων & Μηχανημάτων και Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρε-

σιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 «Με την Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/116467/1965/08-11-2022 απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωσταντίνου Σκρέκα, 

(ΦΕΚ 5767/Β/10-11-2022) αποφασίστηκε η μεταφορά των Α.Σ.Α. του 

Δήμου Αιγιαλείας ποσότητας 17.000 τόνων έως 31-12-2023 στις νόμιμες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη θέση Τριανταφυλ-

λιά του Δήμου Ήλιδας. 

 Ύστερα από αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας προς τον ΦΟΔΣΑ Η-

λείας, έγινε αποδεκτή με τις υπ’ αριθ. αποφάσεις 1 & 2/2023 (ένα & δύο) 

του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ η παραλαβή προς επεξεργασία ποσότητας 17.000 

τόνων για το 2023 και η υπογραφή από τον Δήμο Ήλιδας της σχετικής 

προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αιγιαλείας. 

 Με την υπ’ αριθ.9/23 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ήλιδας εγκρίθηκε η αποδοχή προς επεξεργασία 17.000 τόνων ΑΣΑ από 

τον Δήμο Αιγιαλείας, για το έτος 2023, εγκρίθηκε το σχέδιο σχετικής 

Προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αιγιαλείας και ορίστηκαν μέλη 

στην επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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 Ακολούθως με την υπ’ αριθ.15/2023 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε το σχέδιο σχετικής Προγραμμα-

τικής σύμβασης με τον Δήμο Ήλιδας, ορίστηκε μέλος στην επιτροπή πα-

ρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε ο 

Δήμαρχος Αιγιαλείας για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

 Ο Δήμος μας μέχρι σήμερα δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

για το οικονομικό έτος 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

αρ.160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν. 3463/2006 (Α’ 

114) ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης διάταξης. 

 Προκύπτει όμως επιτακτική ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για την 

υπογραφή «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕ-

ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΙΑΣ» για την εναπόθεση απορριμμάτων του Δήμου. 

 Βάσει των  οδηγιών  σύνταξης του προϋπολογισμού και την κατα-

νομή των πιστώσεων σε όλες τις υπηρεσίες του τεταρτοβάθμιου Κ.Α. 

6737, ο ανωτέρω Κ.Α. δεν είναι κατανεμημένος σε υπηρεσίες, παρά μόνο 

στις Γενικές Υπηρεσίες 00, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εγγραφεί 

πίστωση στον εκτελούμενο Π/Υ 2022 και να είναι αδύνατη η έκδοση 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

 Ο Δήμος ευρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κατόπιν της 

υπ’ αριθ.317252/3890/20-10-2022 Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας, έως 19-04-2023, η δε συμβατική προθεσμία για την τρέχουσα 

προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ήλιδας, είναι η Δευτέρα 23-01-

2023. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Να δεσμευτεί ότι στον υπό σύνταξη Π/Υ έτους 2023, θα εγγράψει 

τον ΚΑ 20-6737.001 με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», ποσού 1.572.357,20 €». 

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

ποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του: 

 α)την κοινή εισήγηση των Διευθυντών Καθαριότητας, Περιβάλλο-

ντος, Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων και Διοικητικών & Οικο-

νομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, 

 β)τα όσα εξέθεσαν ο Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υ-

πηρεσιών, καθώς και ο Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Δια-

χείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Αιγιαλείας, 

 γ)την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/116467/1965/08.11.2022 απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ.5767/τ.Β/ 

10.11.2022), 
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 δ)την υπ’ αριθ.9/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-

μου Ήλιδας, 

 ε)την υπ’ αριθ.15/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΙΧΩ6Χ-ΖΡΝ) απόφαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, 

 στ)το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας μέχρι σήμερα δεν έχει εγκε-

κριμένο προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2023, 

 ζ)την επιτακτική ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για την υπογραφή 

Προγραμματικής Σύμβασης με Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την εναπόθεση απορριμμάτων του 

Δήμου Αιγιαλείας, 

 η)το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας ευρίσκεται σε καθεστώς έ-

κτακτης ανάγκης κατόπιν της υπ’ αριθ.317252/3890/20.10.2022 Απόφα-

σης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έως τις 19-04-2023, ενώ η συμβα-

τική προθεσμία για την τρέχουσα προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο 

Ήλιδας, είναι η 23.01.2023 και 

 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 Εσωτερι-

κών και άλλες διατάξεις», 

ενώ είχε αποσυνδεθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουβαράς, 

πλην της Δημοτικής Συμβούλου κας Αγγελικής Κουρή, η οποία καταψη-

φίζει το θέμα, επομένως με είκοσι πέντε (25) θετικές και μία (1) αρνη-

τική ψήφο, 

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει 

 Δεσμεύεται ότι στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου Αι-

γιαλείας οικονομικού έτους 2023, θα εγγράψει τον Κ.Α.20-6737.001 με 

τίτλο: «Προγραμματική Σύμβασης με Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμ-

μάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», με ποσό 1.572.357,20 €. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2023. 

 Ο Γραμματέας      Η Πρόεδρος 

 

 

Κοινοποίηση: 
1)Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων 

   & Μηχανημάτων Δήμου Αιγιαλείας 

2)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας 
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