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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΪΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

  

AΔΑ:9ΟΗΝΩ9Ν-ΖΕ6 

                        ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ. 151/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 27/2020  έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Μεταφορά  ημερομηνίας  

διεξαγωγής  Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, στο προκαθορισμένο (προσωρινά) 

Ανατολικό  σημείο επί της οδού Υιλοποίμενος  και Αθηνάς  -  έως κ΄  

Παυσανίου  και Αχ. υμπολιτείας , λόγω  της εορταστικής περιόδου  των  

Φριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς..» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την εικοστή πρώτη  (21η ) του μηνός Δεκεμβρίου (12ου) του 

έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 

πρωτ. 11753/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, 

και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις  του άρθρου 67,  του ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΘΕΝΗ¨, 

τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΥΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΥΕΚA΄ 

75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις 

ΚΤΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΥΕΚ 4385/Β/5-10-2020) και 426/77233/13-11-2020 

εγκυκλίους του ΤΠ.Ε., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία παρουσία της υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών 

οφία Δημ. Κούφη, ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης καθώς 

το θέμα συζήτησης υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες και την έγκριση του τρόπου 

συνεδρίασης δια περιφοράς, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. 

 

Ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού υμβουλίου ενέκριναν το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και την δια περιφοράς συνεδρίασης αυτής .    

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα 

είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου δήλωσαν  παρόντα και τα δεκαεννέα  (19) 

μέλη:  
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Παρόντες Απόντες 

  

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

(πρόεδρος)                  

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Σαπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου                               

5. Καμπέρος Ηλίας του Φρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

8. ταυρογιαννόπουλος πυρίδωνα του 

Γεωργίου 

9. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του 

Γεωργίου 

10. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

12. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου  

13. Νικολάου Φρήστος του Γεωργίου 

14. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του 

Παναγιώτη 

15. Μπαχράς Ξενοφώντα του Ιωάννη  

16. Ορδίτης Αλέξιος του πυρίδωνος  

17. τεργιόπουλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου 

18. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Φρήστου  

19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 

Αργυρίου 

2. Λιάκος Υίλιππος του Άγγελου 

3. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 

4. ταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  

5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 

6. Σραχάνης πυρίδωνας του Ανδρέα 

7. Δημόπουλος πυρίδωνας του Ιωάννη  

8. Οικονομόπουλος  Νικόλαος του 

Γεωργίου  

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νομίμως ) 

 

 

τη συνεδρίασε δήλωσε παρών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας πυρίδων Νικ. Μυλωνάς, ο 

οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

τη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης, η υπάλληλος του Δήμου οφία Δημ. Κούφη για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

την συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, έθεσε 

υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, το τρίτο (3ο ) θέμα  της ημερήσιας διάταξης  

περί: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Μεταφορά  ημερομηνίας  διεξαγωγής  

Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, στο προκαθορισμένο (προσωρινά) Ανατολικό  σημείο επί της 

οδού Υιλοποίμενος  και Αθηνάς  -  έως κ΄  Παυσανίου  και Αχ. υμπολιτείας , λόγω  της 

εορταστικής περιόδου  των  Φριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς..»  

 

τη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Σοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Ηλεκτροφωτισμού 

Μάλλιαρης Γρηγόριος  έθεσε στο σώμα την από 18-12-2020 εισήγηση του  Αυτοτελούς 

Σμήματος Σοπικής Οικονομικής .Ανάπτυξης η οποία παρατίθεται ως έχει: 
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                                                        [ΕΙΗΓΗΗ] 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1.Σις διατάξεις της  παρ. 1. του  άρθρου  30 του Ν. 4497/2017  «Οι λαϊκές αγορές 

λειτουργούν  από Δευτέρα έως άββατο  εκτός των επισήμων εθνικών ή τοπικών αργιών. Σο 

ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα  λειτουργίας που 

δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. ε περίπτωση  που η ημέρα  

λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να  μεταφερθεί  

έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  τα  οικείας επιτροπής λαϊκών 

αγορών και του οικείου Δήμου». 

 

2.Ότι  στην Λαϊκή Αγορά Κάτω  Αχαΐας διεξάγεται μόνον μία (1) ημέρα ανά εβδομάδα, ήτοι: 

Κάθε άββατο. 

3.Σην αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/2020(ΥΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020) Κ.Τ.Α. περί  λειτουργίας  

των λαϊκών αγορών για το χρονικό διάστημα από 13.12.2020 έως και 07.01.2021  

«Εφαρμογή  Μέτρων προστασίας λόγω Κορωνοϊού ( GOVID-19)”. 

 

Σο Αυτοτελές Σμήμα Σοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της  Εορταστικής  

Περιόδου  των Φριστουγέννων  και  της  Πρωτοχρονιάς  για τις λαϊκές αγορές,  εισηγείται 

στο Δημοτικό υμβούλιο,  τα εξής: 

 

   ας  γνωρίζουμε ότι η Λαϊκή Αγορά της  ΚΑΣΩ  ΑΦΑΪΑ  κατ΄ εξαίρεση - και μόνον  για  

την  εορταστική περίοδο  των  Φριστουγέννων  και  της  Πρωτοχρονιάς, θα διεξάγεται  στο 

προκαθορισμένο (προσωρινά) Ανατολικό  Σμήμα  της  Πόλης ,  και  συγκεκριμένα  επί  του 

νέου προκαθορισμένου  χώρου  που περικλείεται  από την  οδό  ΥΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  από  τη  

συμβολή  της  με  την  οδό  ΑΘΗΝΑ  και  έως την οδό  ΠΑΤΑΝΙΟΤ  και  στην κάθετη επί 

αυτής  ΑΦΑΪΚΗ  ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ  από  την  συμβολή  της  με  την  οδό  ΥΛΕΜΙΝΓΚ  

και  έως  50μ. από την συμβολή της ΥΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  κ΄ ΑΦΑΙΚΗ  ΤΜΟΛΙΣΕΙΑ  

προς την  25η  ΜΑΡΣΙΟΤ,  ως  κάτωθι:  

 Σην Πέμπτη  24-12-2020 (Παραμονή  Φριστουγέννων), θα  διενεργηθεί  στο  νέο 

καθορισμένο  Ανατολικό  Σμήμα  της  Πόλης  ΚΑΣΩ  ΑΦΑΪΑ , και 

 Σην Πέμπτη  31-12-2020 (Παραμονή  Πρωτοχρονιάς), θα  διενεργηθεί  στο  νέο 

καθορισμένο  Ανατολικό  Σμήμα  της  Πόλης  ΚΑΣΩ  ΑΦΑΪΑ, και  μόνον.- 

 

 τη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την εισήγηση της υπηρεσίας.  

 

Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού  άκουσε τον αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη: α΄) τις διατάξεις 

του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-

2010)όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από  ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ 

Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), β΄) τις διατάξεις της  παρ. 1. του  άρθρου  30 του Ν. 

4497/2017  «Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν  από Δευτέρα έως άββατο  εκτός των επισήμων 

εθνικών ή τοπικών αργιών, γ’) την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/2020(ΥΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-

2020) Κ.Τ.Α. περί  λειτουργίας  των λαϊκών αγορών για το χρονικό διάστημα από 
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13.12.2020 έως και 07.01.2021  «Εφαρμογή  Μέτρων προστασίας λόγω Κορωνοϊού ( GOVID-

19)”, δ’) την από 18/12/2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Σμήματος Σοπικής Οικονομικής 

.Ανάπτυξης 

 ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την Μεταφορά  ημερομηνίας  διεξαγωγής  Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, στο 

προκαθορισμένο (προσωρινά) Ανατολικό  σημείο επί της οδού Υιλοποίμενος  και Αθηνάς  -  

έως κ΄  Παυσανίου  και Αχ. υμπολιτείας , λόγω  της εορταστικής περιόδου  των  

Φριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και  συγκεκριμένα: 

  επί  του νέου προκαθορισμένου  χώρου  που περικλείεται  από την  οδό  

ΥΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  από  τη  συμβολή  της  με  την  οδό  ΑΘΗΝΑ  και  έως την οδό  

ΠΑΤΑΝΙΟΤ  και  στην κάθετη επί αυτής  ΑΦΑΪΚΗ  ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ  από  την  

συμβολή  της  με  την  οδό  ΥΛΕΜΙΝΓΚ  και  έως  50μ. από την συμβολή της 

ΥΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  κ΄ ΑΦΑΙΚΗ  ΤΜΟΛΙΣΕΙΑ  προς την  25η  ΜΑΡΣΙΟΤ,  ως  κάτωθι:  

 

 Σην Πέμπτη  24-12-2020 (Παραμονή  Φριστουγέννων), θα  διενεργηθεί  στο  νέο 

καθορισμένο  Ανατολικό  Σμήμα  της  Πόλης  ΚΑΣΩ  ΑΦΑΪΑ , και 

 

 Σην Πέμπτη  31-12-2020 (Παραμονή  Πρωτοχρονιάς), θα  διενεργηθεί  στο  νέο 

καθορισμένο  Ανατολικό  Σμήμα  της  Πόλης  ΚΑΣΩ  ΑΦΑΪΑ, και  μόνον.- 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

 

 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΔ. ΚΟΤΝΑΒΗ 

Ο Πρόεδρος   

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης 

[υπογραφή] 

Ο Δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

πυρίδων Νικ. Μυλωνάς 

              [υπογραφή] 

Σα μέλη του 

Δημοτικού υμβουλίου 

[υπογραφές] 
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ας αποστέλλουμε επικυρωμένο απόσπασμα του υπ’ αριθ. 27/2020 πρακτικού έκτακτης 

δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου 

είναι καταχωρημένη η υπ’ αριθ. 149/2020 απόφασή του, αναφορικά με το αντικείμενο 

του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΔ.ΚΟΤΝΑΒΗ 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η υπ’ αριθ. 149/2020 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΪΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ 

 

 

 

                  Κάτω Αχαΐα  22 Δεκεμβρίου 2020 

                                    Αριθ. Πρωτ.: 11851 

    

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεσιών 

ΣΜΗΜΑ: Διοικητικών Τπηρεσιών 

ΓΡΑΥΕΙΟ: Τποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

Σαχ. Δ/νση: ώσου Σαυρομένεος 50 

Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΦΑΪΑ 

Σηλ.: (26930) 25581 

Fax: (26930) 25915 

E-mail: sofiakoufi@gmail.com 

ΠΡΟ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Διεύθυνση Διοίκησης 

Σμήμα Σοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 

Προσώπων Πάτρας 

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 ΠΑΣΡΑ 

ΘΕΜΑ: «Τποβολή για έλεγχο της υπ’ αριθ. 149/2020 απόφασης του Δημοτικού 

υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας με θέμα: ¨ Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 ¨.»  
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3. H Εισήγηση (18-12-2020) του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών, της Δ/νσης 

Διοικητικού & Οικονομικού του Δήμου .  

4. Η αριθ. 11/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου . 

5. Η αριθ. 206/2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  
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