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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΓΖΜΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΪΑ 

Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ  Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:  206/2021 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 37/2021 καηεπείγοςζα  δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο 

 

ΘΔΜΑ: «Παπασώπηζη σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος ζηο Ο.Σ. 80 ηηρ Κοινόηηηαρ Κάηω 

Ασαΐαρ ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ ζηο ώμα Δθελονηών Γιαζωζηών Πςποζβεζηών 

για ππαγμαηοποίηζη πολιηιζηικών εκδηλώζεων πποζωπινού σαπακηήπα   από  ηην 

10η -09-2021 έωρ και 12η -09-2021 ζηα πλαίζια ηηρ θπηζκεςηικήρ πανήγςπηρ ηος 

Σιμίος ηαςπού ηηρ  14ηρ επηεμβπίος 2021 και καθοπιζμόρ ανηίζηοισος ηιμήμαηορ .» 

 

ηελ Κάησ Αραΐα, έδξα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο Ννκνύ Αραΐαο ηελ δεύηεξε  (2ε) ηνπ κήλα 

επηεκβξίνπ (9νπ) ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο είθνζη έλα (2021), εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 10:00΄ ζπλήιζε ζε 

θαηεπείγνπζα  δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζύκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11/03/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-3-2020), 

θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ.52666/27.08.2021 (ΦΔΚ 3958/27.08.2021 ηεύρνο Β') θαη ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. 7698/13-08-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γεκάξρνπ θ. 

Μπισλά ππξίδσλα, ε νπνία επηδόζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3852/2010 

όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ενημέπωζαν ηον Ππόεδπο όηι ζςμθωνούν ΟΜΟΦΩΝΑ για 

ηη διεξαγωγή ηηρ ζςνεδπίαζηρ δια πεπιθοπάρ καθώρ και για ηο καηεπείγον ηηρ ζςνεδπίαζηρ.  

 

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπίζησζε όηη 

ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ζπκκεηείραλ θαη ηα πέληε  (5) κέιε, δειαδή 

νη: 

 

Παπόνηερ Απόνηερ 

1. Μπισλάο Ν. πύξνο (πξόεδξνο) 

2. Οξιώθ Ησλ  Κπξηάθνο 

3. ηαπξνγηαλλόπνπινο Γ. ππξίδσλ 

4. Κακπέξνο Υ. Ζιίαο 

5. Παιαηνιόγνο Γ. Κσλζηαληίλνο 

 

1. Νηθνιάνπ Γ. Υξήζηνο 

2. Ραπηαθόπνπινο Π. Αζαλάζηνο 

( νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη 

θιήζεθαλ λνκίκσο ) 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε επίζεο ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ νθία Γεκ. Κνύθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 



Σελίδα 2 από 3 
 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ηξίην (3ν ) Θέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα: «» θαη έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ η 

 

Σν αίηεκα ηνπ ώκα Δζεινληώλ Γηαζσζηώλ Ππξνζβεζηώλ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο (.Δ.ΓΗ.Π. 

Γ.ΑΥΑΗΑ) γηα παξαρώξεζε ρώξνπ ζην ΟΣ. 80 ηεο πόιεο ηεο Κάησ Αραΐαο γηα ηελ δηεμαγσγή πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ ζηα παιίζηα ηεο  ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλεγπξεο ην Σηκηνπ ηαπξνύ ηεο 14εο  επηεκβξίνπ 

2021 

Σελ  κε αξηζ .13/2021απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλόηεηαο Κάησ Αραΐαο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ. 

Σελ αξηζ. 24/2021 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ. 

Σελ από 2/9/2021 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ε 

νπνία έρεη σο εμήο:  

[ΔΗΖΓΖΖ 

Τα ηκήκαηα ηωλ παξαρωξνύκελωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ έπεηηα από Γλωκνδόηεζε ηεο Τ.Κ-Γ.Κ.. θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο θαη  ηωλ  άξζξωλ  12  

παξ.  12,  θαη  άξζξνπ  25 ηεο  κε  αξηζ. 53/2019  Απόθαζεο  Γεκνηηθνύ  Σπκβνπιίνπ  Γήκνπ  Γπηηθήο  

Αραΐαο (Καλνληζκόο  Κνηλνρξήζηωλ  Χώξωλ). 

Ζ δηάζεζε ηωλ  ρώξωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ  θνηλνρξήζηωλ  ρώξωλ  ηνπ  Γήκνπ, 

γίλεηαη βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Β.Γ. από 24-9/20-10-58 (άξζξ.13) όπωο  αληηθ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1080/80  θαη  ζπκπι. κε  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ  40  ηνπ Ν.4497/2017». 

 

Παξαθαινύκε  γηα  ηνλ «καθοριζμό  ηοσ  ανηίζηοιτοσ  ηιμήμαηος   παρατώρηζης  κοινότρηζηοσ  τώροσ 

(Ο.Σ. 80) ζηην ΚΟΙΝ. ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ για πραγμαηοποίηζη Πολιηιζηικής Εκδήλωζης προζωρινού 

ταρακηήρα διάρκειας από 10 έως και 12 επηεμβρίοσ 2021 -λόγω Εμποροπανήγσρης ηης 

Θρηζκεσηικής Εορηής «ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ» (14-09-2021)» από ηην ΕΔΙΠ Δήμοσ Δση. Αταΐας  ,  

ζύκθωλα  κε  ηελ  ππ.  αξηζ. πξωη. 8369/01-09-2021  Αίηεζή  ηνπ, θαη  ηελ  ιεθζείζα  ππ.  αξηζ. 13/2021 

Απόθαζε    Κνηλόηεηαο ΚΑΣΩ ΑΥΑΊΑ-Δ.Ε. Δύμης-Δήμοσ  Δσηικής  Αταΐας και ηης σπ. αριθ. 24/2021 

Απόθαζης Ε.Π.Ζ ηοσ Δήμοσ.]  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηεο: α΄) ην άξζξν 

72 (παξ. 1 πεξ. ζ΄) ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη 

από ην άξζξν 3 (παξ. 1 πεξίπη. ηε΄θαη παξ. 2) ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Δ.η.Κ., 

ηρ. Α΄, θ. 134/09.08.2019), β΄) ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010) όπσο απηό 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη από ην άξζξ0 77 ηνπ λ. 4555/2018 “Πξόγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, 

θ. 133/19.07.2018), γ΄) ηελ  κε αξηζ .13/2021απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κνηλόηεηαο Κάησ Αραΐαο, δ΄) ηελ αξηζ. 

24/2021 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, ε΄) ηελ από 2/9/2021 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ  
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ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΔΙΖΓΔΙΣΑΙ ΣΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

  Σελ παξαρώξεζε ρώξνπ ( Ο.Σ. 80) ζηελ Κάησ Αραΐα ζηο ώμα Δθελονηών Γιαζωζηών 

Πςποζβεζηών Γςηικήρ Ασαΐαρ  γηα πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα    

από  ηελ 10ε -09-2021 έσο θαη 12ε -09-2021, ζηα πιαίζηα ηεο ζξεζθεπηηθήο παλήγπξεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ 

ηεο  14εο επηεκβξίνπ 2021 θαη εηζεγείηαη ην αληίζηνηρν ηίκεκα θαηάιεςεο ρξήζεο ζην πνζό ησλ 200 επξώ.  

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό    206/2021. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

[ςπογπαθή] 

Σα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

[ςπογπαθέρ] 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ –  

 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΙΑ  

 

 

 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ Ν. ΜΤΛΩΝΑ 


