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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών)
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουλίου 2020
Απόφαση Αριθ.: 132
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)
Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4) Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 6)Νικόλαο Καραΐσκο,
Αντιδήμαρχο, 7) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 8) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο,
12) Χρήστο Γούτο, 13) Γεώργιο Γιοβά, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Δημήτριο Μπούνια, 16) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)
Βασίλειο Τομαρά, 18) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη
Γιαννούλη, 20) Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 21) Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 22) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 23) Ευστράτιο Βαρδάκη,
24) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 25) Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26)
Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27) Μαρία Ιατροπούλου, 28)
Γεώργιο Κουβαρά, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 30) Αγγελική
Κουρή και 31) Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις επτά (7)
Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική συνεδρίαση
δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», παρουσία του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα
του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
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του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με
αριθ.πρωτ. 16233/ 3.07.2020, 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 ΦΟΔΣΑΡυθμίσεις 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», καθώς και του
άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/ 11.03.2020), το με αριθ. πρωτ .
18318/3-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46 ΜΤΛ6-ΙΑΕ),
καθώς επίσης και της υπ’ αριθ.40 εγκυκλίου με αριθ. πρωτ.20930/31-032020 του ΥΠ.ΕΣ. σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για την λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου και
2) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα ένα (31)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση χρήσεων γής στο Ο.Τ. 695 της
επέκτασης σχεδίου πόλης Ν. Πλαστήρα ( σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ αριθ.
67/20).»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
εκθέτει ότι είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημοτικούς συμβούλους η
υπ’ αριθ. 67/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το
αποφασιστικό της οποίας έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
Την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της Νικ. Πλαστήρα
όπως έχει εγκριθεί με το σχετικό Π.Δ. 19-11-1986 και (ΦΕΚ 1206/Δ/2212-1986), ώστε στο Ο.Τ. 695, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του αιτούντος
κ. Κων/νου Βασιλακόπουλου του Αθανασίου και η οποία έχει πρόσωπο
επί της παρόδου Κορίνθου στο Αίγιο, να οριστεί ως χρήση γης από
«Αμιγής κατοικία» σε «Γενική Κατοικία» σύμφωνα με το αρ. 3 του
Π.Δ. 59/2018 περί «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», (ΦΕΚ
114/Α/2018), προκειμένου να καταστεί εφικτή η εναρμόνιση του
πολεοδομικού πλαισίου της περιοχής με τη χρήση που προβλέπεται από
το ΓΠΣ και την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του : α)
την υπ’ αριθ. 67/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) την
υπ’ αριθ. 37/2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας ΑΙΓΙΟΥ Δήμου
Αιγιαλείας, γ) τις αιτήσεις του κ. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου με υπ’
αριθ. πρωτ. 2919/11-10-2019 και την συμπληρωματική αυτής με αριθ.
πρωτ. 318/11-02-2020,με τα συν/να δικαιολογητικά, δ) το υπ’ αριθ.
πρωτ.318/11-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού
& Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγιαλείας, περί
«Αναθεώρηση χρήσεων γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αιγίου
στην περιοχή του Ο.Τ.695 της επέκτασης σχεδίου πόλης Νικ.Πλαστήρα»,
ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) όπως ισχύει,
στ) το Π.Δ. 81/80 (ΦΕΚ 27/Α/29-1-1980) όπως ισχύει, ζ) την Υ.Α. με
αρ. 46254/175870 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (ν. Αχαΐας)», (ΦΕΚ 604/Δ/167-1986) όπως ισχύει, η) τις διατάξεις του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013) όπως ισχύει, του Π.Δ. της «Αναθεώρησης του
εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας» (ΦΕΚ 181 Α.Α.Π./20-9-2016), θ) το Π.Δ. υπ’ αριθ.
59 περί "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης", (ΦΕΚ 114/Α/2018),
όπως ισχύει, ι) τις διατάξεις του άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
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87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 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»] -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ια) τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), ιβ) της παρ.
13α του άρθρου 5 & του άρθρου 18 του Ν. 4623/9-8-19, ιγ) την υπ’ αριθ.
364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.
4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015
όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίου, ), ιδ) την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ
167/τ. Α’/30.10 .2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και
περιφερειακών συμβουλίων», καθώς επίσης και ιε) το άρθρο 10 της
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/
55/11-3-2020), μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δημοτικών
συμβούλων κ.κ.: 1) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 2) Μαρία
Ιατροπούλου και 3) Γεώργιου Κουβαρά, που δήλωσαν «λευκή ψήφο»
σύμφωνα με την παραγρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ/Α΄/133/19-7-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», αν κάποιο
μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της
απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν
υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων,
επομένως,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της Νικ. Πλαστήρα
όπως έχει εγκριθεί με το σχετικό Π.Δ. 19-11-1986 και (ΦΕΚ 1206/Δ/2212-1986), ώστε στο Ο.Τ. 695, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του αιτούντος
κ. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου του Αθανασίου και η οποία έχει
πρόσωπο επί της παρόδου Κορίνθου στο Αίγιο, να οριστεί ως χρήση γης
από «Αμιγής κατοικία» σε «Γενική Κατοικία» σύμφωνα με το αρ. 3 του
Π.Δ. 59/2018 περί «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», (ΦΕΚ
114/Α/2018), προκειμένου να καταστεί εφικτή η εναρμόνιση του
πολεοδομικού πλαισίου της περιοχής με τη χρήση που προβλέπεται από
το ΓΠΣ και την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση.
Επομένως στο εν λόγω Ο.Τ. 695 οι χρήσεις γης Γενικής κατοικίας
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ114/Α/2018), έχουν ως
εξής:
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Γενική Κατοικία
Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι
1.500 τ.μ.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(8) Περίθαλψη.
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία
(8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές
μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης
των εξαρτήσεων (8.4).
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο
Εμπορικά καταστήματα
(10.1) Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και
Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τα μ. (ν. 4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας.
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές
επιχειρήσεις.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής
χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού
αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση
νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού
αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ
αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών,
επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου.
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους
μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός
φανοποιείων και βαφείων.
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων
μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό
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την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή
χρήση του συνεργείου.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται
σε1.500 τ.μ.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). Επιτρέπονται μόνο
Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ.
συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή
υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017, ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία.
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστώνπροσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.
Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να επιβάλλονται
περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασης πλην των με κωδικό
(1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως μέγιστος αριθμός ανά
Ο.Τ/Π.Ε./οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2020.
O Γραμματέας
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
δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών)
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουλίου 2020
Απόφαση Αριθ.: 133
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3) Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4) Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο,
5)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 6)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 7) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 8) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 9) Μαρία
Τσουκαλά, 10) Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12) Χρήστο Γούτο, 13) Γεώργιο Γιοβά, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)
Δημήτριο Μπούνια, 16) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 19)Παναγιώτη Γιαννούλη, 20)
Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 21) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 22)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 23) Ευστράτιο Βαρδάκη, 24) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 25) Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 26) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 27) Μαρία Ιατροπούλου, 28) Γεώργιο Κουβαρά,
29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 30) Αγγελική Κουρή και 31) Γεώργιο
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις επτά (7) Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (κεκλεισμένων
των θυρών), στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου
Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 16233/ 3.07.2020, 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 Αρχιτε1
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα 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», καθώς και του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/ 11.03.2020), το με αριθ. πρωτ.18318/133-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46 ΜΤΛ6-ΙΑΕ), καθώς επίσης
και της υπ’ αριθ.40 εγκυκλίου με αριθ. πρωτ.20930/31-03-2020 του
ΥΠ.ΕΣ. σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ.
Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για την λήψη αποφάσεων στα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 2)
Μιχαήλ Κυριακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα ένα (31) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
εκθέτει ότι η εισήγηση της αναπληρώτριας Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη, είχε εκ των προτέρων αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σε όλους του δημοτικούς συμβούλους & στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
για ενημέρωσή τους, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κες και κοι Σύμβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 05/2020 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της στις 19/6/2020 αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα των 2 Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για έκτακτη οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 6.000,00€ σε κάθε μία, προκειμένου να
καλυφθεί μέρος της δαπάνης που έδωσαν για αγορά τάμπλετς στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
Το Σώμα αποφάσισε θετικά αφού πρώτα η Αναπληρώτρια Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ανακοινώνει το θέμα και ενημερώνει το
Σώμα, ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’αριθ. 330/05-06-2020 έγγραφο της ζητάει την σύμφωνη γνώμη για οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 6.000,00€. Συγκεκριμένα το
έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Προς Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Μετά την πανδημία που ενέσκυψε
στη χώρας μας δημιουργήθηκαν προβλήματα με σοβαρές συνέπειες, ειδικότερα για την εκπαιδευτική κοινότητα. Με κυβερνητική απόφαση ανεστάλη η λειτουργία όλης της εκπαιδευτικής δομής της χώρας. Όσον αφορά τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η αναστολή ξεκίνησε 5 Μαρτίου του 2020. Με
βάση το ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020 επεβλήθη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και
για τον λόγο αυτό το Υπουργείο έστειλε τάμπλετς σε όλα τα σχολεία της χώρας, στο Δήμο Αιγιαλείας δε, αναλογούσαν 40 για 50 σχολικές μονάδες ήτοι
για 3186 μαθητές. Ως εκ τούτου η παρέμβαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κρίθηκε αναγκαία και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προέβη στην
αγορά 110 τάμπελτς, το συνολικό κόστος των οποίων ήταν 8.310,00€ (οικονομικότερη προσφορά 75,54€ ανά τάμπλετ). Επειδή τα χρήματα των τακτικών
επιχορηγήσεων δεν επαρκούν για τις αυξημένες και σοβαρές ανάγκες των 50
σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας μας, αφού πέραν των πάγιων αναγκών
προκύπτουν καθημερινά νέα προβλήματα, αιτούμαστε την οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 6.000,00€ Η Πρόεδρος Γκρέμου Παναγιώτα» Επιπλέον
επισυνάπτεται και η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 09/2020 με αριθμό
πρωτοκόλλου 311/25-05-2020 και το ίδιο μας ζητάει η Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας με το υπ’ αριθ. 320/9-6-2020 έγγραφο της μας ζητάει την
σύμφωνη γνώμη μας για οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 6.000,00€.
Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
3
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Προς α)Δήμαρχο Αιγιαλείας β) ΔΕΠ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Αξιότιμοι κύριοι, μετά την
πανδημία που ξέσπασε στην χώρα μας με τον covid 19, σε συνέχεια του ΦΕΚ
84/Α/13-4-2020 και των έγγραφων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, αφού
καταγράφηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων για ηλεκτρονικό εξοπλισμό
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές που δεν δύναται να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα, λόγω έλλειψης εξοπλισμού, με την
υπ΄αριθ. 58/27-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής προβήκαμε
στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τάμπλετ) στις σχολικές μονάδες
αρμοδιότητας Σ.Ε. Δ/βθμιας Εκπ/σης δαπάνη συνολικού ποσού 14.500,00€.
Τα τάμπλετς που δόθηκαν στους μαθητές θα αποτελούν πάγιο περιουσιακό
στοιχείο της κάθε σχολικής μονάδας και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για
αντίστοιχες δράσεις. Κατόπιν των παραπάνω, αιτούμαστε την επιχορήγηση
της Σχολικής Επιτροπής με το ποσό των 6.000,00€ για την κάλυψη μέρους της
παραπάνω δαπάνης, καθόσον το Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής δύναται να
καλύψει μόνο το ποσό των 8.500,00€ από την συνολική δαπάνη. Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος.» Επιπλέον επισυνάπτεται και η απόφαση
της Σχολικής Επιτροπής 10/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 226/27-04-2020.
Τα χρήματα αυτά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00-6731004 που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
Λαμβάνοντας λοιπόν τα ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε ψηφοφορία επί του
θέματος .
Tο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την εισήγηση της
αναπληρώτριας Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη και έλαβε υπόψη του: α) την υπ’ αριθ.
5/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, β) την
ανάγκη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης που έδωσαν για την αγορά tablets στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους
για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λόγω του covid-19, γ) την αριθ.41/2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, δ) την αριθ.58/2020 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, ε) τις διατάξεις 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», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά4
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ξεις», στ) την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.
Α’/30.10 .2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», καθώς και ζ) του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020),
μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.:
1) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 2) Μαρίας Ιατροπούλου, 3)
Γεώργιου Κουβαρά, 4) Παναγιώτη Γιαννούλη, 5) Αγγελικής Κουρή και
6) Γεώργιου Γκίκα, οι οποίοι ψήφισαν κατά, επομένως με είκοσι πέντε
(25) θετικές και έξι (6) αρνητικές ψήφους ,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους
ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης που έδωσαν για αγορά
tablets στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους για την εξ’ αποστάσεως
διδασκαλία, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο ποσό κατανέμεται
ως κατωτέρω:
1) Το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης που έδωσαν για αγορά tablets στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους για εξ’ αποστάσεως
διδασκαλία.
2) Το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης που έδωσαν για αγορά
tablets στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2020
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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