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Απόφαση 134
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 ΓκρέμουΓούσα, 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 διά 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.16233/03.07.2020, 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 Καλλικρά-
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της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 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», του άρθρου 10 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», του υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ), καθώς επίσης και
της υπ’ αριθ.40/2020 με αριθ.πρωτ.20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων», 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 τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 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 Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Γνωμοδότηση για λειτουργία Παραρτήματος
11 Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα για το σχολικό έτος 2020-2021».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της αναπληρώτριας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, η
οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.07/2020 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της στις 19/6/2020 αποφάσισε να εγκρίνει την συνέχιση λειτουργίας του παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα.
Με το υπ’ αριθ.7247/8-6-2020 έγγραφο της Δ/σης Α/θμιας
Εκπ/σης Αχαΐας ζητείται γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου συνοδευόμενη σε (θετική περίπτωση) από βεβαίωση ανάληψης δαπάνης για
τα λειτουργικά έξοδα του παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου
στην Κοινότητα Σελινούντα για το έτος 2020-21 από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή και βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από την
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Σύμφωνα με το υπ’αριθ.74054/Δ1/15-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021-Προγραμματισμός λειτουργίας Ολoήμερου προγράμματος» και βάση του άρθρου
73 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006 Α), σύμφωνα με το οποίο «Στο τέλος της παρ.6, του άρθρου 3, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/1958 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του
πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου».
Έχοντας υπόψη:
• το υπ’ αρ.150/18-6-2020 έγγραφο του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
• το υπ’ αρ.7247/18-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.
• την υπ’ αρ.7 Απόφαση της ΔΕΠ.
• τον ικανό αριθμό των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν από την
λειτουργία των παραρτημάτων παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο:
την έγκριση της συνέχισης για το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργίας παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα, το οποίο λειτουργεί από το προηγούμενο σχ. έτος με την υπ’
αριθ.353/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ου
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση της αναπληρώτριας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, β)την υπ’
αριθ.7/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΞΗΩ6Χ-0Ψ0) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, περί έγκρισης συνέχισης λειτουργίας του παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα
Δήμου Αιγιαλείας, γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.7247/08.06.2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, δ)το υπ’ αριθ.πρωτ.
74054/Δ1/15.06.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.150/18.06.2020 έγγραφο του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου, περί ανάγκης συνέχισης λειτουργίας του ανωτέρω παραρτήματος, στ)την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας του Παραρτήματος του
11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας, καθόσον υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών, ζ)το άρθρο 73 του Ν.
3518/2006 (Φ.Ε.Κ.272/τ.Α/21.12.2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.
Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», η)το άρθρο 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.
07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», θ)την
παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020)
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», ι)την υπ’ αριθ.163/
2020 με αριθ.πρωτ.33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη δια-
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δικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας του Παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου
Αιγιαλείας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι λειτουργικές δαπάνες του Νηπιαγωγείου επιβαρύνουν το
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και καλύπτονται από την επιχορήγηση που λαμβάνει από τους Κ.Α.Π., η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους
2020 στον Κ.Α.Ε.00-6711.001 και θα γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης
στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2020.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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