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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 550
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρ
κου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη
Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά,
13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικα
ταστάθηκε 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 - Βελτίω
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό
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γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές δια
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε
όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο,
στον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, κα
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος Στού
μπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5) Αλέξιος
Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών,7) Αθα
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά
νου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε
δρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος των εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώρ
γιος Ντίνος, πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (αριθ.πρωτ.30435/6-12-2019 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώμα να κη
ρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέματα :
1) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης υπέρ των κατηγορουμέ
νων αγροτών, μελών του Συλλόγου Αιγίου «ΜπακόπουλοςΝτρίνιας».
2) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σε υπόθεση απαλλοτριώ
σεων στην περιοχή της Αιγιάλειας.
3) Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ( Φο.Σ.Ε.) της
εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Τσιβλού
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δη
μάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λ.π εγγρά
φων με τον Φορέα.
4) Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας».
5) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για ορισμό υπολόγου
διαχείρισης των λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος.
6) Έγκριση συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στε
ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014), β) το άρθρο 67 του Ν.
3852/ 2010, γ) το αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσω
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δ) τις διατάξεις του άρθρο 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι
κράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/
2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενί
σχυση 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», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν α
ποχωρήσει πριν τη συζήτηση το θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.1)
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 2) Ευστράτιος Βαρδάκης,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Κηρύσσει τα παρακάτω έξι (6) θέματα, ως κατεπείγοντα:
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1) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης υπέρ των κατηγορουμέ
νων αγροτών, μελών του Συλλόγου Αιγίου «ΜπακόπουλοςΝτρίνιας».
2) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σε υπόθεση απαλλοτριώ
σεων στην περιοχή της Αιγιάλειας.
3) Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ( Φο.Σ.Ε.) της
εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Τσιβλού
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δη
μάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λ.π εγγρά
φων με τον Φορέα.
4) Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας».
5) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για ορισμό υπολόγου
διαχείρισης των λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος.
6) Έγκριση συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στε
ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 550/2019
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 554
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρ
κου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη
Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικα
ταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19 .07.
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη
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σης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές δια
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε
όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο,
στον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, κα
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος Στού
μπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5) Αλέξιος
Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 7) Αθα
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά
νου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε
δρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο:« Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολι
τισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα ΕΚΤΟΣ της Ημερήσιας Διάτα
ξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή σύμφωνα με την αριθ.550
/2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ4Ω6Χ-ΛΑΕ) προηγούμενη απόφασή του, περί έγκρι
σης ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός ημερήσιας διατάξεως
θεμάτων και διαβάζει εισήγηση του κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
Δημάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το Ν.3463/2016 (ΦΕΚ/114/08-06-2006 τεύχος Α')
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» Άρθρο 202: Επιχορηγήσεις και βοη
θήματα παράγραφος 1 Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχο
ρήγησης που λαμβάνουν.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2018
από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 1.382.585,16 €. (Για
το 2019 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.527.051,00 € και σύμ
φωνα με το ΦΕΚ 3364Β/17-12-2012 βάση του οποίου η ετήσια τακτική
επιχορήγηση του Δήμου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των
1.009.200,00 € και τον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομι
κού έτους 2019 στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη
των λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δρά
σεων αρμοδιότητας του , σας γνωρίζουμε ότι από την έναρξη του έτους
2019 έως και σήμερα(12/11/ 2019) έχουν προκόψει νέες ανάγκες οι οποί
ες κρίνονται απολύτως επιτακτικές για τη λειτουργία του καθώς και για
την ασφάλεια των δημοτών ( κυρίως παιδιών) για τις οποίες όμως είτε
δεν έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομι
κού έτους 2019 είτε οι προβλεπόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για την
κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών στο σύνολό τους.
Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
150.000,00€ παρατίθενται ως ακολούθως:
A.- Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών ώ
στε αυτές να πληρούν τις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέ
σεις ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.
Β.- Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών
σταθμών όπου απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους.
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Γ.-Τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών με βιβλία - παιχνίδια και
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που
φιλοξενούνται σε αυτούς.
Δ.- Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων
των γηπέδων ποδοσφαίρου.
Ε.- Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης σε Τίτλους.
ΣΤ.- Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του
το Ν.Π.Δ.Δ. με την δημιουργία χώρου έκθεσής τους.
Ζ.- Την δημιουργία παιδικού σταθμού στην Δ.Ε. Συμπολιτείας.
Η.- Την τοποθέτηση προστατευτικών επενδύσεων στα γήπεδα πο
δοσφαίρου και μπάσκετ για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη λήψη από
φασης για την έγκριση της καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία
του Δήμου Αιγιαλείας», συνολικού ύψους 150.000,00€».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο
φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη του: α) την ανάγκη για την κατανομή
έκτακτης επιχορήγησης έτους 2019 στο ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες λειτουργικές
δαπάνες, β) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006
(ΦΈ.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή
των», η οποία αντικαθίσταται με το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.
93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών», γ) τις διατάξεις του άρθρου 203 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», καθώς επίσης και δ) το
άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτε
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ε) το
άρθρο 72 του Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ. 133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμι
ση 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 λει
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτε
ρη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγέ
νειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ
γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», μετά από διαλογική συζήτηση,
πλην του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Γ ούτου ο οποίος καταψήφι
σε το θέμα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση το θέματος οι δη
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μοτικοί σύμβουλοι κ.κ.1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2) Ευστράτιος
Βαρδάκης και 3) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, επομένως με είκοσι οκτώ
(28) θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική ψήφο, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση καταβολής έκτακτης επιχορήγησης συνολικού
ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) στο Ν.Π.Δ.Δ Δήμου
Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοι
νωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη των αυξημέ
νων λειτουργικών του αναγκών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
του, ως ακολούθως:
A.-Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών ώστε
αυτές να πληρούν τις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις
ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.
Β.-Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών
σταθμών όπου απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους.
Γ.-Τον εξοπλισμό των παιδικών σταθμών με βιβλία - παιχνίδια και
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών που
φιλοξενούνται σε αυτούς.
Δ.-Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων
των γηπέδων ποδοσφαίρου.
Ε.-Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης σε Τίτλους.
ΣΤ.-Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του
το Ν.Π.Δ.Δ. με την δημιουργία χώρου έκθεσής τους.
Ζ.-Την δημιουργία παιδικού σταθμού στην Δ.Ε. Συμπολιτείας.
Η.- Την τοποθέτηση προστατευτικών επενδύσεων στα γήπεδα πο
δοσφαίρου και μπάσκετ για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 554/2019
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 558
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά,
13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 αντικα
ταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19 .07.
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτό1

διοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ.
Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος
Στούμπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5)
Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών,
7) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης,
Πλατάνου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος,
Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 393/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης σχεδίου της
δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019», η οποία είχε εκ των προτέρων
διανεμηθεί & αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) & εντύπως
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων-δημοτικούς συμβούλους,
για ενημέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο
φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: α) το
αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 393/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης και συμπλήρωσης του
σχεδίου της δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, β) την υπ’ αριθ.669/2018
(ΑΔΑ:7ΔΟΥΩ6Χ-4ΛΠ) απόφασή του περί έγκρισης του δημοτικού
προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων
(πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 289889/15.01.2019 (ΨΣΘΙΟΡ1Φ-0ΗΩ) όμοια του Συντο
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου, γ)την υπ’ αριθ.10/2019 (Αδ Α: Ψ40ΕΩ6Χ-ΨΧΑ) απόφασή του,
περί έγκρισης της πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 45506/05.03.2019 (ΑΔΑ: 61ΠΔΟΡ1Φ-Β74) όμοια
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ.163/2019 (ΑΔΑ:6ΔΔΥΩ6Χ-1Χ7)
απόφασή του, περί έγκρισης της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 85171/18.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΝ8ΟΡ1Φ14Ψ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ.233/2019 (ΑΔΑ:
7Ν2ΜΩ6Χ-Π17) απόφασή του, περί έγκρισης της τρίτης (3ης) ανα
μόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ:
ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ) την υπ’ αριθ.310/2019
(ΑΔΑ: ΨΥΩΗΩ6Χ-ΘΓΚ) απόφασή του, περί έγκρισης της τέταρτης (4ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ:
ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ζ)την υπ’ αριθ.333/2019
(ΑΔΑ: ΩΡ4ΔΩ6Χ-Ξ5Ω) απόφασή του, περί έγκρισης της πέμπτης (5ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.114539/24.05.2019
(ΑΔΑ: 61ΝΦΟΡΙΦ-ΓΥΖ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ.
343/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΨ5Ω6Χ-ΑΡΣ) απόφασή του, περί έγκρισης της
έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 141164/
01.07.2019 (ΑΔΑ:Ω9Π5ΟΡ1Φ-ΝΕΓ) όμοια του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
θ) την υπ’ αριθ.374/2019 (ΑΔΑ: 6Δ64Ω6Χ-ΜΣ4) απόφασή του, περί
έγκρισης της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋ
πολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.155560/17.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΜΒΟΡ1Φ-ΜΘΨ) όμοια του Συ
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλά
δας & Ιονίου, ι ) την υπ’ αριθ.391/2θΐ9 (ΑΔΑ:615π Ω6Χ-ΓΧΙ) απόφασή
του, περί έγκρισης της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋ
πολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ. 171813/7.08.2019 (ΑΔΑ:67Η2ΟΡ1Φ-ΟΦΞ) όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, ια') την υπ’ αριθ.406/2019 (ΑΔΑ:ΩΟΖΜΩ6Χ-ΧΞζ )
απόφασή του, περί έγκρισης της ένατης (9ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.214250/27.09.2019 (Αδ Α: 64ΗΗΟΡ1Φ2ΗΚ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον
νήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιβ') την υπ’ αριθ.457/2019 (ΑΔΑ:6Σ54Ω6Χ-ΘΨΛ) απόφασή του, περί έγκρισης της δέκατης (10ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.230584/17.10.2019 (ΑΔΑ:
6ΡΙ0ΟΡ1Φ-0ΚΟ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιγ') την υπ’ αριθ.481/2019
(ΑΔΑ:ΩΞΒΥΩ6Χ-ΝΧΩ) απόφασή του, περί έγκρισης της ενδέκατης
(11ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.242885/31.10.2019
(ΑΔΑ:6ΡΖ3ΟΡ1Φ-ΥΕΤ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιδ') την υπ’ αριθ.
516/2019 (ΑΔΑ:6Ν1ΣΩ6Χ-ΙΚΗ) απόφασή του, περί έγκρισης της
δωδέκατης (12ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.254028/12.11.2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΩΟΡ1Φ-8ΞΩ) όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, ιε') την υπ’ αριθ. 528/2019 (ΑΔΑ:6ΕΑΜΩ6Χ-2ΣΘ)
απόφασή του, περί έγκρισης της δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης του
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δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.268940/28-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΜ78ΟΡ1ΦΦΘΑ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιστ) το Β.Δ. 17.05.1959
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 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», ιζ') την παρ.1 του άρθρου 225 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018), ιη ) 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)», ιθ') την παρ.5 του άρθρου 65
του Ν.3852/-2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι
κράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», κ) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία
εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων η
οποία να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12
του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ /134/Α/9-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις» και της υπ’ αριθ.108/εγκυκλίου/72349/16-10-2019 της Δ/νσης
Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ. 1) Χρήστου Γούτου, 2)
Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου,3)Μαρία Ιατροπούλου,4) Γεωργίου
Κουβαρά και 5) Αγγελική Κουρή, οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. 1) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος και 2) Γεώργιος Γκίκας,
επομένως με είκοσι πέντε (25) θετικές και πέντε (5) αρνητικές ψήφους,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 393/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
Ι.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με
Αύξηση Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνεται ο παρακάτω κωδικός για υπηρεσία ελέγχου χρήσης 2019 από
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ορκωτούς Λογιστές, ως εκ τούτου προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 ως ακολούθως :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6115.002
Αμοιβές ορκωτών λογιστών.
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
διαμορφώνεται στο ποσό των 5.763,99 €______________________
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Η Διεύθυνση Καθαριότας λαμβάνοντας υπόψιν:
Α) το γεγονός ότι η αριθ. 64413/2918 (ΦΕΚ 1174/Β702-04-18) Απόφαση του
Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Δ.Ε.» και η αριθ. 78264/2018 (Φε Κ
1486/Β730-04-18) Απόφαση τροποποίησης αυτής, υλοποιούνται εν μέρει διότι οι
δύο από τους πέντε ΧΥΤΑ που θα έπρεπε να δέχονται τα απορρίμματα του
Δήμου μας δεν έχουν παραλάβει τις ποσότητες των α Σα που τους αναλογούν
Β) Την αριθ. πρωτ. 304775/2328/18-10-2019 ΑΔΑ: Ω8Ο67Λ6-ΗΑΩ απόφαση
του
Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, περί κήρυξης του Δήμου
Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Γ) Το αριθ. 2987/Β719-07-2019 Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθ. πρωτ:
159253/19-07-2019 Κοινή Απόφαση των Συντονιστών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι και της
Α.Δ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ του Δ.
Αιγιαλείας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας και τη διάθεση του
υπολείμματος σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κατά παρέκκλιση του
ισχύοντος ΠΕΣΔΑ Δυτ. Ελλάδας.
Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως
ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.003
Καθαρισμός πέριξ ΧΥΤΑ Αιγείρας
20-6162.008
Καθαρισμός χώρου από αδρανή υλικά
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν
20-6278.
3731/2008)
Λοιπός εξοπλισμός Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής
20-7131.003
Αιγιαλείας
20-7135.003
Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερ)
Ανόρυξη - εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ
20-7326.006
Αιγείρας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
διαμορφώνεται στο ποσό των 5.763,99 €______________________
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ΠΟΣΟ ΣΕ €
45.131,95

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-4.800,00
-15.500,00
-4.800,00
-3.000,00
-14.800,00
-2.231,95

3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με
Αύξηση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη των αυξημένων
δαπανών ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά
00-6451.
και ηλεκτρονικά μέσα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.600,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
διαμορφώνεται στο ποσό των 4.163,99 €__________________________________
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση
Κ.Α Εσόδων με Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ενισχύοντας τους Κ.Α. εσόδων και εξόδων
αυτού διότι κατά την σύνταξη του τα ποσά που είχαν προβλεφθεί για την είσπραξη
και απόδοση των κρατήσεων δεν επαρκούν και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4121.001
Παρακράτηση ΦΜΥ
4123.001
Παρακράτηση φόρου (1%,4%8%)
4131.027
Κράτηση καθαριστών & καθαριστριών
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-8221.001
Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών
00-8223.001
Απόδοση φόρου 1% 4% 8%
Απόδοση κράτησης υπέρ καθαριστών
00-8231.027
& καθαριστριών
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
50.000,00
200,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
50.000,00
200,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 4.163,99 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του Αποθεματικού- Μείωση
Κ.Α Εξόδων με Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης και κατόπιν
του υπ’ αριθ. πρωτ. 27906/13.11.2019 αιτήματος του Δήμου Αιγιαλείας προς τον
Επικεφαλής Εταίρο (Municipality of Gravina) για τροποποίηση προϋπολογισμού του
έργου, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπεύθυνης έργου (project officer, Tina Ranieri)
με το από 12.11.2019 (08:27a.m) ηλεκτρονικό μήνυμα της, σχετικά με την
τροποποίηση των επί μέρους ΚΑ του έργου «Food Art Movement Energy - the
ROAD to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» από το «Cooperation
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» θα πρέπει να
προχωρήσουμε στην αναμόρφωση των παρακάτω επί μέρους ΚΑ που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και αφορούν την εκτέλεση του
παραπάνω έργου, ως εξής:
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΕΣΟΔΩΝ
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού
εμπειρογνώμονα για την δημιουργία, διαχείριση
και εφαρμογή του Fame Model του έργου με
61-6117.005
-14.000,00
ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο
πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V
A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Αμοιβή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την
διαμόρφωση του hub στο χώρο των Παλαιών
Σφαγείων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο
61-6117.007
-18.000,00
FAME ROAD (MIS 5003628) του Cooperation
Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020
Αυξάνεται και αλλάζει τίτλο ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

61-6117.006

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικήςτεχνικής υποστήριξης , οικονομικής διαχείρισης
του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS
5003628) στο πλαίσιο του Cooperation
Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020

32.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 4.163,99 €
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 4.163,99 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 558 /2019.
O Γ ραμματέας
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Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 559
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρ
κου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη
Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικα
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ταστάθηκε 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 - Βελτίω
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές δια
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε
όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο,
στον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, κα
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος Στού
μπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5) Αλέξιος
Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 7) Αθα
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά
νου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε
δρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Κατανομή».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 84535/2019 χρηματικής εντολής του Υ
πουργείου Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας στην
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 131.190,00 € για
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ».Το καθαρό ποσό που πρέπει να διατεθεί μετά την κράτηση
196.79€ για προμήθεια του ΤΠΚΔ ανέρχεται στο ποσό των 130.993.21€
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 131.190,00 € για «ΚΑΛΥ
ΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘ
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ 'ΚΑΤΑΝΟΜΗ»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α
ποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλα
βε υπόψη: α) την υπ’ αριθ.84535/2019 χρηματική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩ
ΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς επίσης και β) τις διατάξεις του άρθρο 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό
πως 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 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», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Βασίλειος Θεοφ.
Χριστόπουλος και 2) Γ εώργιος Γκίκας,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 131.190,00 € για «ΚΑ
ΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟ3

ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΚΑΤΑ
ΝΟΜΗ»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 559 /2019
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 569
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρ
κου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη
Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικα
ταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19 .07.
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2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές δια
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε
όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο,
στον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, κα
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος Στού
μπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5) Αλέξιος
Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών,7) Αθα
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά
νου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε
δρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση των όρων του από 25.06.2012
συμφωνητικού που αφορά την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στον
οικισμό Κάτω Πτέρη του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάτα
ξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου Αξιοποίησης Δημοτικής
Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλου, που έχει
ως εξής:
« K Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Με το από 25/06/2012 συμφωνητικό ο Δήμος Αιγιαλείας εκμί
σθωσε το δημοτικό ακίνητο (καφενείο), εμβαδού 89,20 τ.μ. περίπου, που
βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Πτέρης της Κοινότητας Πτέρης. Το εν λό
γω ακίνητο εκμισθώθηκε στον κ. Γ εωργόπουλο Βασίλειο του Νικολάου,
για έξι (6) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης, σε συ
νέχεια της αριθ. 237/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την αριθ. πρωτ.13959/12-06-2018 αίτησή του ο κ. Γεωργόπουλος Βασίλειος, αιτήθηκε την παράταση της εκμίσθωσης μέχρι
20/06/2020, για την οποία αποφάνθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο με την
αριθ.368/2018 απόφασή του.
Με την αριθ. πρωτ.26344/30-10-2019 αίτησή του ο κ. Γεωργόπουλος Βασίλειος αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 10 του εν λόγω
συμφωνητικού ως προς τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης του ακινήτου, κα
θώς αδυνατεί για οικονομικούς λόγους να το διατηρήσει σε λειτουργία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018,
«υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
χρόνο λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υπο
χρεωτικά στη διακήρυξη και στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης,
ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του
δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης. Υπεκμίσθωση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, είναι δυνατή και ως προς
υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, κατόπιν έγκρισης του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και τροποποίησης των σχετικών όρων της σύμβασης».
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
την αποδοχή της αριθ. πρωτ.26344/30-10-2019 αιτήσεως του κ. Γεωργόπουλου Βασίλειου του Νικολάου «περί τροποποίησης του άρθρου 10 του
από 25/06/2012 συμφωνητικού εκμίσθωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα
υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην
Κοινότητα Πτέρης του Δήμου Αιγιαλείας μέχρι τη λήξη της διάρκειας
αυτής, ήτοι 20/06/2020», ενώ ο ίδιος θα εξακολουθεί να ευθύνεται εις
ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμ
βασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
3

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του : α) το από
25/6/2012 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του κ. Γεωργόπουλου Βασίλειου του Νικολάου, β) την αριθ.368/2018 (ΑΔΑ:
67Λ2Ω6Χ-ΥΔΤ) προηγούμενη απόφασή του «περί παράτασης της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) της Τ.Κ. Πτέρης», γ) την αριθ.
πρωτ.168078/27-08-19 (ΑΔΑ:ΩΚΜΗΟΡ1Φ-ΥΛ5) εγκριτική απόφαση
του κ. Συντονιστή της Α.Δ.Π.Ε.&Ι, δ) την υπ’ αριθ. πρωτ.26344/30-102019 αίτηση του κ. Γεωργόπουλου Βασιλείου, ε) την ανάγκη τροποποί
ησης του άρθρου 10 του ανωτέρω συμφωνητικού εκμίσθωσης, ως προς
τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης του ακινήτου, καθώς ο αιτών αδυνατεί για
οικονομικούς λόγους να το διατηρήσει σε λειτουργία, στ) τις διατάξεις
του άρθρο 65 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχι
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επί
σης και ζ) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 196 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», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ ψήφισε υπέρ σύμφωνα με
την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α787/7-6-10) και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Πτέρης κ. Αθανάσιος Κατσαούνης, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. 1) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 2) Γεώργιος Γκίκας,3) Μαρία
Καρρά, 4) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5) Δημήτριος Μπούνιας, 6)
Παναγιώτης Γιαννούλης, 7) Βασίλειος Σταθακάρος, 8) Βασίλειος Τομαράς και 9) Μιχαήλ Κυριακόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 10 του από 25/06/2012
Συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του κ. Γεωργόπουλου Βασιλείου του Νικολάου, παρέχοντας τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στον οικι
σμό Κάτω Πτέρης, Κοινότητας Πτέρης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αι
γιαλείας μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτής, ήτοι 20/06/2020.
Ο κ. Γ εωργόπουλος Βασίλειος του Νικολάου θα εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τους
όρους της κύριας σύμβασης και βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ
θρου 196 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/ 19.07.2018) «Μεταρρύθμι
ση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της
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Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 569/2019
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 570
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά,
13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 αντικα
ταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19 .07.
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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»,
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ.
Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος
Στούμπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5)
Αλέξιος Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών,
7) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης,
Πλατάνου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος,
Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: «Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας σε Συλλόγους
Γ ονέων και Κηδεμόνων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Αναπληρώτριας Προέδρου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κας Βασιλικής
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
Ι.Την υπ’ αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που
αναφέρει ότι «...όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν. 1894/90 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85»
2. Την υπ’ αριθ. Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην
οποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων
εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω
εγκυκλίου...»
Έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. Στ) της
παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις
αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για
άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων,
κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμο
διότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
3. Την υπ’ αριθ. 36/09-10-2007 εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. στην οποία
αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Με την υπ’ αριθ. 14/2019 απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας αποφάσισε να κάνει δεκτά τα αιτήματα των Συλλογών Γ ονέων &
Κηδεμόνων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα και από τις
τις υπ’ αριθ.125/2019, 127/2019, 128/2019, 129/2019, 130/2019, 131/2019,
132/2019, 133/2019 ομόφωνες αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας, εκτός από την 126/2019 που δεν έγινε δεκτή και πιο
συγκεκριμένα:
1)
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου ζητάει με το υπ’ αριθ. 93/31-11-22019 αίτημα
του την παραχώρηση του αίθριου Σχολικού χώρου για δημιουργική
απασχόληση μαθητών και συγκεκριμένα ο Σύλλογος προχώρησε σε
δημιουργία θεατρικής ομάδας κάθε Δευτέρα 19:30-21-00 από Δεκέμβριο
έως 31/5/2019 και χορευτικής ομάδας κάθε Σάββατο 15:00-16:00. Υπάρχει
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η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την αριθ.
125/2019 απόφασης της και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.
2) Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Τέμενης
Αιγίου ζήτησε με το υπ’ αριθ.25/06-11-2019 αίτημα του για παραχώρηση
μιας σχολικής αίθουσας στις 9/11/2019 ημέρα Σάββατο για ιατρική
συνδιάλεξη και στις 24/11/2019 για εθελοντική αιμοδοσία, αλλά οι
εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει και ως τούτου δεν υπάρχει λόγος δικής μας
απόφασης.
3) Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Διακοπτού ζητάει με τα υπ’ αριθ. 270/28-09-2019, 271/28-09-2019, 272/289-2019 αιτήματα τους την παραχώρηση μιας σχολικής αίθουσας κατά τις
απογευματινές ώρες της Πέμπτης και ώρες 15:00 έως 20:00 για μαθήματα
ρομποτικής και ομοίως τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 15:00 έως
και 16:30 καθώς και τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 16:00 έως
20:00 για μαθήματα ζωγραφικής και κάθε Σάββατο την παραχώρηση χώρου
για μαθήματα μπάσκετ. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας με την αριθ. 127/2019 απόφασης της και όλα τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
4) Ο Σύλλογος Γ ονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου
ζητάει με την υπ’ αριθ. 6/7-10-2019 αίτησή του την παραχώρηση μιας
αίθουσας για την στέγαση των γραφείων του Συλλόγου Γονέων. Με το υπ’
αριθ. πρωτ: 24/8-10-2019 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Αβύθου υπάρχει η σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση μιας αίθουσας.
Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την
αριθ. 128/2019 απόφασης της.
5) Η Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με το υπ’ αριθ. πρωτ:
22/09-10-2019 έγγραφό της και την από 25/9/2019 αίτηση του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου ζητάνε την παραχώρηση μιας αίθουσας
για δημιουργική απασχόληση μαθητών, συγκεκριμένα εκμάθηση θεατρικού
παιχνιδιού, ρομποτικής, επιτραπέζιου παιχνιδιού, σεμινάρια πρώτων
βοηθειών και διοργάνωση αιμοδοσίας. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από τον
Οκτώβριο έως 15 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή
απόγευμα. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας με την αριθ. 129/2019 απόφασης της και όλα τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
6) Η Δ/ντρια του 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 167/811-2019 έγγραφό και την από 25-9-2019 αίτηση του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων ζητάνε την παραχώρηση μιας αίθουσας για δημιουργική
απασχόληση μαθητών, συγκεκριμένα δημιουργικό εργαστήρι καλλιτεχνικού
και θεατρικού παιχνιδιού κάθε Σαββάτο 12:00-13:30. Υπάρχει η σύμφωνη
γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την αριθ. 130/2019
απόφασης της και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.
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7) Ο Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης με το υπ’αριθ. 188/14-102019 έγγραφό του και την υπ’αριθ. πρωτ: 286/10-10-2019 αίτηση του
Συλλόγου Γ ονέων και Κηδεμόνων ζητάνε την παραχώρηση σχολικού χώρου
με σκοπό την λειτουργία τμημάτων εκμάθησης 1)παραδοσιακών χορών
ενηλίκων(γονείς και κηδεμόνες μαθητών) κάθε Τετάρτη και ώρα 18:30
19:30 μέχρι και τις 08-06-2020, 2) παραδοσιακών χορών των μαθητών του
σχολείου κάθε Παρασκευή και ώρα 19:00-20:00 μέχρι και τις 8-6-2019, 3)
σκάκι κάθε Σαββάτο και ώρα 18:30-19:30 μέχρι και τις 8-6-2020 και 4)
εικαστικών κάθε Σαββάτο και ώρα 17:00 - 18:30 μέχρι και τις 8-6-2020.
Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την
αριθ. 131/2019 απόφασης της και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.
8) Ο Δ/ντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με το υπ’αριθ. 121/1410-2019 έγγραφό του και την υπ’αριθ. πρωτ: 263/23-10-2019 αίτηση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ζητάνε την παραχώρηση σχολικού χώρου
με σκοπό την λειτουργία τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών κάθε
Σαββάτο και ώρα 11:00-14:00. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την αριθ. 132/2019 απόφασης της και όλα τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
9) Ο Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρας με το υπ’ αριθ. πρωτ:
101/14-10-2019 έγγραφό του και την υπ’αριθ.πρωτ: 1/8-10-2019 αίτηση του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ζητάνε την παραχώρηση σχολικού χώρου
για την δημιουργική απασχόληση μαθητών, συγκεκριμένα εκμάθηση
ζωγραφικής και ρομποτικής. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε
Πέμπτη & Παρασκευή και ώρα 17:00. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας με την αριθ. 133/2019 απόφασης της
και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά με τις παραχωρήσεις των σχολικών
χώρων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων
Πρωτοβάθμιας, όπως αναφέρονται παραπάνω ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο
φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α) την
εισήγηση της Αναπληρώτριας Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας, κας Βασιλικής ΨυχράμηΣταυροπούλου, β) την υπ’ αριθ.14/2019 απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Αιγιαλείας, γ) τις υπ’ αριθ.
125/2019, 127/2019, 128/2019, 129/2019, 130/2019, 131/2019, 132/
2019,133/2019 ομόφωνες αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, εκτός από την 126/2019
που δεν έγινε δεκτή, δ) τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα των κ.κ.
Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αιγιαλείας μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις των Συλλόγων Γονέων
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και Κηδεμόνων, ε) την ανάγκη την χρήσης χώρων των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της εδαφικής περιφερείας του Δήμου
Αιγιαλείας, για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων και της
δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, στ) τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36
/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007 Εγκυκλίους του
Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζ)τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ./ 110/τ.Α/ 27.08.1990) «Για την
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ. Α/30.09
.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», η) της περ.Στ της παρ .Ι του άρθρου
75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου
94 του Ν.3852/2010 και θ)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος,
2) Γεώργιος Γκίκας,3) Μαρία Καρρά, 4) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος,
5) Δημήτριος Μπούνιας, 6) Παναγιώτης Γιαννούλης, 7) Βασίλειος
Σταθακάρος, 8) Βασίλειος Τομαράς και 9) Μιχαήλ Κυριακόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να κάνει δεκτά τα αιτήματα των παρακάτω Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων των
Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα ως εξής:
1)
Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου που ζητάει την παραχώρηση του αίθριου
Σχολικού χώρου για δημιουργική απασχόληση μαθητών και
συγκεκριμένα ο Σύλλογος προχώρησε σε δημιουργία θεατρικής ομάδας
κάθε Δευτέρα 19:30-21-00 από Δεκέμβριο έως 31/5/2019 και χορευτικής
ομάδας κάθε Σάββατο 15:00-16:00.
2) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολείου Τεμένης Αιγίου για παραχώρηση μιας σχολικής αίθουσας στις
9/11/2019 ημέρα Σάββατο για ιατρική συνδιάλεξη και στις 24/11/2019
για εθελοντική αιμοδοσία λόγω παρέλευσης ημερομηνιών.
3) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικό Σχολείο
Διακοπτού για παραχώρηση μιας σχολικής αίθουσας κατά τις
απογευματινές ώρες της Πέμπτης και ώρες 15:00 έως 20:00 για
μαθήματα ρομποτικής και ομοίως τις απογευματινές ώρες της
Παρασκευής 15:00 έως και 16:30 καθώς και τις απογευματινές ώρες της
Παρασκευής 16:00 έως 20:00 για μαθήματα ζωγραφικής και κάθε
Σάββατο την παραχώρηση χώρου για μαθήματα μπάσκετ.
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4) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Αβύθου για παραχώρηση μιας αίθουσας για την στέγαση των
γραφείων του Συλλόγου.
5) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για παραχώρηση μιας αίθουσας για
δημιουργική απασχόληση μαθητών, συγκεκριμένα εκμάθηση θεατρικού
παιχνιδιού, ρομποτικής, επιτραπέζιου παιχνιδιού, σεμινάρια πρώτων
βοηθειών και διοργάνωση αιμοδοσίας. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από
τον Οκτώβριο έως 15 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή
απόγευμα.
6) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου
Νηπιαγωγείου Αιγίου για παραχώρηση μιας αίθουσας για δημιουργική
απασχόληση
μαθητών,
συγκεκριμένα
δημιουργικό
εργαστήρι
καλλιτεχνικού και θεατρικού παιχνιδιού κάθε Σάββατο 12:00-13:30.
7) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Ελίκης Αιγίου για παραχώρηση σχολικού χώρου με σκοπό την
λειτουργία τμημάτων εκμάθησης 1)παραδοσιακών χορών ενηλίκων
(γονείς και κηδεμόνες μαθητών) κάθε Τετάρτη και ώρα 18:30-19:30
μέχρι και τις 08-06-2020, 2) παραδοσιακών χορών των μαθητών του
σχολείου κάθε Παρασκευή και ώρα 19:00-20:00 μέχρι και τις 8-6-2019,
3) σκάκι κάθε Σάββατο και ώρα 18:30-19:30 μέχρι και τις 8-6-2020 και
4) εικαστικών κάθε Σάββατο και ώρα 17:00 - 18:30 μέχρι και τις 8-6
2020.
8) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για παραχώρηση σχολικού χώρου με σκοπό
την λειτουργία τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών κάθε
Σάββατο και ώρα 11:00-14:00.
9) Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Αιγείρας για παραχώρηση σχολικού χώρου για την
δημιουργική
απασχόληση
μαθητών,
συγκεκριμένα
εκμάθηση
ζωγραφικής και ρομποτικής. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε
Πέμπτη & Παρασκευή και ώρα 17:00.
Παράλληλα θα παραβρίσκονται μέλη των εν λόγω Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων στο χώρο των Σχολικών Μονάδων τις
συγκεκριμένες ώρες προκειμένου να επιβλέπουν τους μαθητές και να
βοηθούν σε ότι χρειαστεί.
Οι ανωτέρω Σύλλογοι Γ ονέων και Κηδεμόνων υποχρεούται:
α) Να μην παρεμποδίσει τη λειτουργία του Σχολείου.
β) Να αποκαταστήσει ζημιές ή να καλύψει δαπάνες που θα προκύψουν κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.
γ) Να καθαρίσει τους χώρους που θα χρησιμοποιήσει με αποκλει
στική ευθύνη του και φροντίδα.
δ) Να σεβαστεί τους χώρους του σχολείου.
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Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά αναφέρονται στις υπ’
αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007
Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 570/2019.
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση : 571
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρ
κου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)Παναγιώτη
Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 23)Βασίλειο
Τομαρά, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο Γκίκα, 26)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 29)Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Καλογερόπουλου, καθώς και του Γ ενικού Γ ραμματέα Δήμου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.
πρωτ. 30435/6-12-2019, 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 Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικα
ταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19 .07.
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη
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σης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρό
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές δια
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε
όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο,
στον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, κα
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3) Αθανάσιος Στού
μπος, Ακράτας, 4) Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα,5) Αλέξιος
Τρίγκας, Δαμακινίου, 6) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών, 7) Αθα
νάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Πλατά
νου, 9) Αθανάσιος Κατσαούνης, Πτέρης και 10) Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνε
δρίασης.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος ,κωλυόμενος.
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Για το αντικείμενο: «Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ευστρατίου Βαρδάκη, που έχει ως εξής:
« K Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α'): «Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγω
γών πωλητών είναι ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού».
Σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α'):
Ο κ. Στέφανος Σάββας του Θεοφάνη, κάτοικος Αιγίου, έχει κατα
θέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 28-11-2019 με Αρ. Πρωτ.
29456 στο Δήμο Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορή
γηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
Πωλούμενα είδη:
•
Μήλα
•
Αχλάδια
•
Καρύδια
•
Κεράσια
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Έκδοση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς
στον κ. Στέφανο Σάββα του Θεοφάνη.
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη, και η ανανέωση γίνεται ανά
προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα
έτος. (άρθρο 11 παρ.1 και 2 Ν.4497/17) (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
εγκ.1/37698/03.04.2018)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α
ποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Ευστρατίου Βαρδάκη και έλαβε υπόψη
του : α) την αριθ. πρωτ.29456/28-11-2019 αίτηση του κ. Στέφανου Σάβ
βα με το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών της αρμόδιας υπηρεσίας, β) τις
διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 παρ.1 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α'), γ) την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανά
πτυξης με αριθμό 1/ 37698/03.04.2018, καθώς επίσης και δ) τις διατάξεις
του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/ 87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Δ/νσης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συ
ζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Βασίλειος Θεοφ.
Χριστόπουλος, 2) Γεώργιος Γκίκας,3) Μαρία Καρρά, 4) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 5) Δημήτριος Μπούνιας, 6) Παναγιώτης Γ ιαννούλης, 7)
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Βασίλειος Σταθακάρος, 8) Βασίλειος Τομαράς και 9) Μιχαήλ Κυριακόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς στον
κ. Στέφανο Σάββα του Θεοφάνη.
Πωλούμενα είδη:
•
Μήλα
•
Αχλάδια
•
Καρύδια
•
Κεράσια
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη, και η ανανέωση γίνεται ανά
προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα
έτος. (άρθρο 11 παρ.1 και 2 Ν.4497/17) (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
εγκ.1/37698/03.04.2018) .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 571/2019
O Γ ραμματέας
Ο Πρόεδρος
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