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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2018
Απόφαση: 283
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 8) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλο,11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο
Θανασούλια, 13) Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
15) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 16) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 17) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 18) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 19) Βασίλειο Τοµαρά και
20) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
12767/30-05-2018,
η
οποία
δηµοσιεύθηκε
και
επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη απόφασης στο µοναδικό θέµα 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) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 2) Παναγιώτης Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιϊκων και 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 3)Βασίλειος Γ.Χριστόπουλος,4)
Μαρία Τσουκαλά, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8) Χρήστος Γούτος,9) Κων/νος Παπακωνσταντίνου,10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,11) Χρήστος Λαϊνάς,12)
Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 13)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος ,
κωλυόµενοι.
(αριθ. 283 έως και 284 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συνεδρίασης και συζήτησης θέµατος ως κατεπείγον».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, πριν από την εξέταση του θέµατος που συµπεριλαµβάνεται στην ηµερησία διάταξη της έκτακτης-κατεπείγουσας πρόσκλησης
µε αριθ.πρωτ. 12767/30-05-2018, ζητά από το Σώµα να κηρύξει
κατεπείγον το εξής θέµα:
• Aποδοχή παραιτήσεων τακτικών & αναπληρωµατικών µελών,
Προέδρου & Αντιπροέδρου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός &
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », ορισµός νέων µελών και
Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου (µε φανερή ψηφοφορία), (σχετ
η αριθ. 118/2017 απόφασης ∆.Σ. Αιγιαλείας).
- Το κατεπείγον έγκειται στην αντιµετώπιση: α) για την εύρυθµη
λειτουργία του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», λόγω
παραιτήσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου και µελών από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του εν λόγω Νοµικού Προσώπου & β) λόγω καταληκτικής
ηµεροµηνίας στις 4-06-2018 για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης
και την άµεση υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Αιγιαλείας και του Ν.Π.∆.∆., για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθµιση του ανοικτού δηµοτικού κολυµβητηρίου ∆.Κ.
Αιγίου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφανθεί πριν τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης για το κατεπείγον ή µη της συνεδρίασης και να εγκρίνει τη
συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και την ανάγκη αντιµετώπισης: α) της εύρυθµης
λειτουργίας του εν λόγω Νοµικού Προσώπου & β) της καταληκτικής
ηµεροµηνίας στις 4-06-2018 για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης
και την άµεση υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Αιγιαλείας και του Ν.Π.∆.∆., για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθµιση του ανοικτού δηµοτικού κολυµβητηρίου ∆.Κ.
Αιγίου», µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
Α. Eγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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Β. Εγκρίνει την συζήτηση του κατωτέρω θέµατος ως κατεπείγον:
«Aποδοχή παραιτήσεων τακτικών & αναπληρωµατικών µελών,
Προέδρου & Αντιπροέδρου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική
Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», ορισµός νέων µελών και Εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου (µε φανερή ψηφοφορία), (σχετ η αριθ.
118/2017 απόφασης ∆.Σ. Αιγιαλείας).
- Το κατεπείγον έγκειται στην αντιµετώπιση: α) για την εύρυθµη
λειτουργία του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», λόγω
παραιτήσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου και µελών από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του εν λόγω Νοµικού Προσώπου & β) λόγω καταληκτικής
ηµεροµηνίας στις 4-06-2018 για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης
και την άµεση υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Αιγιαλείας και του Ν.Π.∆.∆., για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθµιση του ανοικτού δηµοτικού κολυµβητηρίου ∆.Κ.
Αιγίου».
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 283/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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