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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 ∆εκεµβρίου 2017

Απόφαση 681
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
(20) ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.41126/15.12.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
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Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693)
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ.177/17 απόφαση του Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου
Αιγιαλείας» περί δωρεάν παραχώρησης δηµοτικού χώρου πρασίνου που
βρίσκεται στον Οικισµό «Φασουλέϊκα» της ∆.Κ. Ροδοδάφνης του ∆ήµου
Αιγιαλείας για δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.177/2017 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Αποδέχεται την υπ’ αριθ.12/5-10-2017 απόφαση Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης ∆ήµου Αιγιαλείας (απόσπασµα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αριθ.5/2017), µε την οποία εγκρίνει και
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αιγιαλείας τη δωρεάν παραχώρηση του ∆ηµοτικού χώρου πρασίνου που βρίσκεται στον Οικισµό
«Φασουλέικα» ∆.Κ. Ροδοδάφνης ∆ήµου Αιγιαλείας προς το Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», µε σκοπό τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα την κατασκευή ενός γηπέδου µπάσκετ για την άθληση και
ψυχαγωγία των κατοίκων του προαναφερόµενου Οικισµού και γενικότερα της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς
έγκριση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.177/2017 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.12/2017 απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη δωρεάν παραχώρησης του δηµοτικού χώρου πρασίνου που βρίσκεται στον οικισµό
Φασουλέικα της ανωτέρω Κοινότητας στο εν λόγω Ν.Π.∆.∆., µε σκοπό
τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα την κατασκευή ενός γηπέδου µπάσκετ για την άθληση και ψυχαγωγία των κατοίκων του οικισµού και γενικότερα της ∆ηµοτικής Κοινότητας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,
2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριαντα-
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φυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Νικόλαος Θανασούλιας, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 11)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε
την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006),
η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα επτά
(17) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση δηµοτικού χώρου πρασίνου εκτάσεως
500,00 τ.µ., που βρίσκεται στον Οικισµό «Φασουλέικα» της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ροδοδάφνης ∆ήµου Αιγιαλείας προς το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», µε σκοπό τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα την κατασκευή ενός (1) γηπέδου µπάσκετ για την άθληση και
ψυχαγωγία των κατοίκων του Οικισµού και γενικότερα της ∆ηµοτικής
Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 681/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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