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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
ΓΖΜΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΨΑ 

Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

  

                     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.  113/2021 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 30/2021 Σακηικής Μεικηής Γημόζιας πλεδξίαζεο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο 

 
 ΘΔΜΑ: «Έκδοζη υηθίζμαηος για Απογραθή  2021 Κηιρίφν Πληθσζμού 

Καηοικιών» 
 

ηελ Κάησ Αραΐα, ζήκεξα ηελ νγδόε  (8η ) ηνπ κελόο Νοεμβρίοσ (11νπ) ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο εηθνζηέλα 
2021, εκέξα Γεσηέρα  θαη ώξα  από 19.30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζπλήιζε ζε 
Σαθηηθή Μεηθηή Γεκόζηα πλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 10992/4.11.2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ  θ. Βαζίιεηνπ Αξηζη. Γθνηζόπνπινπ, θαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67,  ηνπ λ. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 
¨ΚΛΔΙΘΔΝΗ¨, ηηο δηαηάμεηο ησλ από 11/03/2020 (ΦΔΚ Α' 55/11-03-2020) θαη 30/03/2020, (ΦΔΚA΄ 
75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εγθ.426/77233/13.11.2020 ΤΠ.Δ. ¨ θαη ζύκθσλα κε ηηο Δγθπθιίνπο 40 κε Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 κε Α.Π. 
77233/13.11.2020, 61 κε Α.Π. 24735/21.09.2021 ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ εγθύθιην  643/24.09.2021 (ζρεηηθά έγγξαθα 
18318/13-03-2020 Τ.Π.Δ.. & 33282/29.05.2020) γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 

 Αθνινύζεζε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία γηα ηελ Μεηθηή (δηα δώζεο θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο) 

ζπλεδξίαζε  ηνπ ζώκαηνο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην  643/24.09.2021 ηνπ ΤΠ.Δ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα είκοζι επηά  

(27) μέλη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δήισζαλ  παξόληα βξέζεθαλ ηα δεκαεννέα (19) μέλη: 

 

Παρόνηες Απόνηες 

1. Γθνηζόπνπινο Βαζίιεηνο ηνπ Αξηζηείδε (πξόεδξνο)  
2. Οξιώθ Κπξηάθνο ηνπ Ισάλλε 
3. Σαπεηλόο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ  
4. Κακπέξνο Ηιίαο ηνπ Υξήζηνπ  
5. Μάιιηαξεο Γξεγόξηνο ηνπ Βαζηιείνπ 
6. ηαπξνγηαλλόπνπινο ππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ  
7. Παιαηνιόγνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ  
8. Βεξξόπνπινο Αλαζηάζηνο ηνπ Άγγεινπ 
9. Καξαληδάο Άγγεινο ηνπ Βαζηιείνπ  
10. Πνπιίδαο Αζαλάζηνο ηνπ Νηθνιάνπ 
11. Νηθνιάνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ  
12. Ραπηαθόπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Παλαγηώηε  
13. Μπαρξάο Ξελνθώλ ηνπ Ισάλλε  
14. Οξδίηεο Αιέμηνο ηνπ ππξίδσλνο 
15. Γεκόπνπινο ππξίδσλ ηνπ Ισάλλε  
16. ηεξγηόπνπινο Άγγεινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
17. Αλδξηθόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ 

 
1. Μπνπρέινο Αλδξέαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
2. Παλαγησηνπνύινπ Πελειόπε ηνπ 

Αξγπξίνπ 
3. Ληάθνο Φίιηππνο ηνπ Άγγεινπ 
4. Οηθνλνκόπνπινο Ηιίαο ηνπ Αλδξέα 
5. Μαπξόγηαλλεο Γηνλύζηνο ηνπ Παλαγηώηε 
6. Σξαράλεο ππξίδσλ ηνπ Αλδξέα 
7. ηαζόπνπινο Αλδξέαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
8. Οηθνλνκόπνπινο  Νηθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ  
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18. Κνπλάβεο Παλαγηώηεο ηνπ Αλδξέα  
19. Θαλόπνπινο Αιέμηνο ηνπ Γεκεηξίνπ  
 

 
ηε ζπλεδξίαζε δήισζε παξώλ ν δήκαξρνο Γπηηθήο Αραΐαο πσρίδφν Νικ. Μσλφνάς, ν νπνίνο 

θιήζεθε, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηζρύεη. 

 
 ηε ζπλεδξίαζε δελ πξνζθιήζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ. 
   
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε  ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ νθία Γεκ. Κνύθε. 
 

Γιεσκρινήζεις:             

 Διζήτθηζαν γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο κεηά από ομόθφνη απόθαζη ησλ παξόλησλ 
κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,  δύν ζέκαηα Δθηόο ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

 Αποτώρηζαν από ηελ ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ςήθηζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  
 νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη Κακπέξνο Ηιίαο, Γεκόπνπινο ππξίδσλ, ηεξγηόπνπινο 

Άγγεινο, Αλδξηθόπνπινο Γεώξγηνο, Βεξξόπνπινο Αλαζηάζηνο, Καξαληδάο Άγγεινο θαη 
Ραπηαθόπνπινο Αζαλάζηνο 

 
ηε ζπλεδξίαζε ηα παξόληα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνζήιζαλ κε θπζηθή παξνπζία, εθηόο 
από ηα κέιε θ.θ. Σαπεηλό Κσλζηαληίλν ηνπ Νηθνιάνπ θαη Πνπιίδα Αζαλάζην ηνπ Νηθνιάνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηείραλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βαζίιεηνο Αξηζη. Γθνηζόπνπινο θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έζεζε ππόςε  ησλ κειώλ  ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην πξώην (1ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο  πεξί: «Απογραθής 2021 Κηιρίφν Πληθσζμού Καηοικιών». 

 
  Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβε ν Γήκαξρνο θ. ππξίδσλ Νηθ. Μπισλάο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ζέκα 
ηεο Απνγξαθήο 2021 Κηηξίσλ Πιεζπζκνύ Καηνηθηώλ. Σόληζε ηελ αλάγθε γηα πξνβνιή από όινπο ηνπο 
δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο αλαγθαηόηεηαο απηήο ηεο απνγξαθήο εθόζνλ αθόκα εμαξηνύληαη νη ΚΑΠ από ην 
πιεζπζκηαθό θξηηήξην , ηελ απαξαίηεηε ζπκκεηνρή ησλ πξνέδξσλ θαη δήηεζε ηελ έγθξηζε ηνπ ζώκαηνο γηα 
ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο .  
 

 Καηόπηλ, ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «πλεξγαζία 

Γπκαίσλ Πνιηηώλ», ν νπνίνο αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ηόληζε ηελ αλάγθε ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο εθ κέξνπο ηεο ΚΔΓ, ώζηε λα κελ εμαξηώληαη νη ΚΑΠ ησλ Γήκσλ από πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. 

Δπηπιένλ, επηζήκαλε ηελ αλάγθε εληνλόηεξεο πξνβνιήο ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ κεγαιύηεξε θαηά ην δπλαηό 

ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Κνηλνηήησλ. Σέινο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε έθδνζεο ςεθίζκαηνο ζρεηηθό κε 

ην ζέκα ηεο Απνγξαθήο. 

Πεξαηηέξσ ν  θ. Αιέμηνο Θαλόπνπινο, Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» 

ραξαθηήξηζε απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ζην ελ ιόγσ εγρείξεκα ηόζν ησλ Πξνέδξσλ όζν θαη ησλ Πνιηηηζηηθώλ 

Κνηλνηήησλ.  

 ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έζεζε ην ζρεηηθό ςήθηζκα πξνο έγθξηζε θαη ςήθηζε από ηα κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

ην ζεκείν απηό ην Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: α΄) ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – 

Πρόγραμμα Καλλικράηης» (Ε.η.Κ., ητ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), β’) ην ζρέδην ςεθίζκαηνο , γ) ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, δ) ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   
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ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 Δγκρίνει ηο παρακάηφ υήθιζμα για ηην Απογραθή 2021 Κηιρίφν Πληθσζμού Καηοικιών 

 

 ΦΖΦΙΜΑ 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2021 αθνύ άθνπζε 
ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο κειώλ ηνπ ώκαηνο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε γεληθή 
απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ νκόθσλα εγθξίλεη ην παξαθάησ ςήθηζκα: 
«Από ηνλ πιεζπζκό πνπ ζα απνγξαθεί ζην Γήκν καο εμαξηώληαη κηα ζεηξά από θξίζηκα κεγέζε. Με βάζε 
ηνλ πιεζπζκό πξνθύπηνπλ νη επηρνξεγήζεηο πξνο ην Γήκν κέζσ ησλ ΚΑΠ, κε βάζε ηνλ πιεζπζκό 
πξνθύπηνπλ νη θαηαλνκέο πξνζσπηθνύ, κε βάζε ηνλ πιεζπζκό πξνθύπηνπλ νη εληάμεηο έξγσλ ζε 
πξνγξάκκαηα όπσο ην «Αληώλεο Σξίηζεο». Σέινο, ε δύλακε πνπ έρεη ε θσλή ελόο Γήκνπ είλαη επζέσο 
ζπλαξηεκέλε πξνο ην κέγεζόο ηνπ. 
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ην Γεκνηηθό πκβνύιην απεπζύλεη έθθιεζε πξνο όινπο ηνπο δεκόηεο λα 
πάξνπλ κέξνο ζηελ απνγξαθή θαη λα απνγξαθνύλ θαλνληθά. Κάζε δεκόηεο πνπ δελ απνγξαθεί είλαη έλα 
πιήγκα ζην Γήκν καο. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απεπζύλεη επίζεο έθθιεζε πξνο ηνπο ζπλδεκόηεο πνπ δνπλ 
εθηόο Γήκνπ, λα απνγξαθνύλ ζην Γήκν καο. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην πξνηξέπεη ηε δεκνηηθήο αξρή λα ζέζεη όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ ππεξεζία ησλ 
απνγξαθέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ.  
Δπίζεο ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαιεί όινπο ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ λα αζρνιεζνύλ ελεξγά 
κε ηε απνγξαθή, λα βνεζήζνπλ ηνπο απνγξαθείο θαη λα θαιέζνπλ όινπο ηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπο λα 
απνγξαθνύλ. 
Η κάρε ηεο απνγξαθήο πξέπεη λα θεξδεζεί». 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 113/2021. 
Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ακριβές απόζπαζμα 
 

Ο Πρόεδρος  
  ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 
 
 
 
 

  ΒΑΙΛΔΙΟ ΑΡΙΣ. ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  
 

Ο Πρόεδρος  
ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

Βαζίλειος Αριζη. Γκοηζόποσλος 
[σπογραθή] 

Ο δήμαρτος 
Γσηικής Αταΐας 

πσρίδφν Νικ. Μσλφνάς  
              [σπογραθή] 

Σα μέλη ηοσ 
Γημοηικού σμβοσλίοσ 

[σπογραθές] 
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