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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τομαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.14144/14.06.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερή1

σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών, 6)
Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεμνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 10) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 11)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 12)Φώτιος Τσουμπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόμενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με των επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)», ορισμός νέου μέλους και ορισμός Προέδρου, (σχετ η αριθ. 117/2017 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας) ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπούνιας
ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης διαβάζει
εισήγηση του κ. Δημάρχου που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε & κοι Σύμβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 117/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας, εγκρίθηκε ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) » και ο Ορισμός του
Προέδρου και Αντιπροέδρου του, καθώς και της θητείας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η κα Μαρία Τσουκαλά, Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με
την υπ’ αριθ.πρωτ. 13382/5-06-2018 επιστολή της, μας γνωστοποιεί την
παραίτηση της από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
255 παρ.3 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για:
Ι) Την Αποδοχή της παραπάνω παραίτησης από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ),
ΙΙ) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.117/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα:
Στο Α. σκέλος του αποφασιστικού μέρους : α) Δημοτικοί Σύμβουλοι στην περ. (1) και Στο Β. σκέλος του αποφασιστικού μέρους
Ορισμός νέου Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ), ως εξής:
Α) Τον ορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ): ενός τακτικού μέλους (1) από
Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας σε αντικατάσταση της κας
Μαρίας Τσουκαλά, ( πλην της κας Διαμάντω Βασιλακοπούλου, όπου
ήδη έχει ορισθεί ως τακτικό μέλος και Αντιπροέδρου).
Β) Τον ορισμό ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΗΚΕΠΑ του νέου Προέδρου.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.117/2017 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.211/2018 όμοια.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.»
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Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος κ.
Αθανάσιος Παναγόπουλος παίρνοντας τον λόγο προτείνει στο Σώμα τα
εξής :
α)Το αναπληρωματικό μέλος της παραιτηθείσης κας Μαρίας Τσουκαλά, κα Μαρία Παπαχριστοπούλου, δημοτική σύμβουλο, να ορισθεί ως
τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον επίσης δημοτικό σύμβουλο
κ.Μιχαήλ Κωνσταντίνου και β) για την θέση του Προέδρου της ΔΗΚΕΠΑ να ορισθεί η κα Μαρία Παπαχριστοπούλου, δημοτική σύμβουλο της
πλειοψηφίας .
Η δημοτική σύμβουλος κα Μαρία Παπαχριστοπούλου αποδεχόμενη την πρόταση του κ. Δημάρχου, δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση
του αναπληρωματικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ.
Στο σημείο αυτό η κα Μαρία Τσουκαλά παίρνοντας τον λόγο δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να παραιτηθεί από τακτικό μέλος της ΔΗΚΕΠΑ
και ότι στην αίτησή της εννοούσε παραίτηση από την θέση της Προέδρου.
Επ’ αυτής της δήλωσης ο κ.Δήμαρχος διαβάζει στο σώμα σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Γεωργίου Μπέσκου που έχει ως εξής:
«Όπως προκύπτει από το 5-6-18 κείμενο παραίτησης της κας Μαρίας
Τσουκαλά, υπέβαλε την παραίτησή της και αναφέρεται στην αντικατάστασή
της από τον τομέα των πολιτιστικών. Στο κείμενο της παραίτησης δεν αναφέρει ρητά ότι παραιτείται από τη θέση της προέδρου, αλλά διατηρεί την θέση
του τακτικού μέλους, και όπως συνάγεται, παραιτείται από όλες τις ιδιότητες
που έχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗΚΕΠΑ.
Αυτό ενισχύεται κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας και εκ του ότι η
ίδια αναφέρει ότι « …η αντικατάστασή μου από του τομέα των πολιτιστικών, θεωρώ ότι πουθενά δεν θα συμβάλλει στην εξεύρεση λύσης…..»
Εάν ήθελε κριθεί ότι δεν παραιτείται της θέσης του τακτικού μέλους, δεν
θα προέβαινε σε αυτή τη διατύπωση, αφού, εάν ήταν μέλος, θα παρέμενε
στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητά της ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτώ, ότι η συγκεκριμένη παραίτηση, όπως
έχει διατυπωθεί, αναφέρεται σε όλες τις ιδιότητες, τόσο του Προέδρου, όσο
και του μέλους και ορθά εισηγείται το σχετικό θέμα (11) προς συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο με το περιεχόμενο που διατυπώνεται σ’ αυτό » .
Εν συνεχεία ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γεώργιος Ντίνος, δηλώνει
ότι δεν θα συμμετάσχει στη ψηφοφορία και αποχωρεί, διότι δεν συμφωνεί με την αναπλήρωση ως τακτικού μέλους της κας Μαρίας Τσουκαλά,
αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: α)
την υπ’ αριθ.117/17 απόφασή του, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
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211/18 όμοια, β) τα όσα εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος, γ) τις προτάσεις των
δημοτικών συμβούλων, δ) την από 20-06-2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Μπέσκου, ε) την αριθ.πρωτ.13382/5-6-18 επιστολή παραίτησης της Πρόεδρου και τακτικού
μέλους κας Μαρίας Τσουκαλά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΠΑ , στ) το γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ορισθεί νέο τακτικό μέλος
και να ορισθεί Πρόεδρος για την εύρυθμη λειτουργία της, ζ) τις διατάξεις
των άρθρων 252-255-269 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 08. 06.
2006), καθώς επίσης και η) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε
αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος
Ντίνος,
Αποφασίζει
1) Την αποδοχή της παραίτησης της κας Μαρίας Τσουκαλά , δημοτικής συμβούλου, (σύμφωνα και με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αιγιαλείας ) από τη θέση του τακτικού μέλους και
Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ).
2) Την αποδοχή της παραίτησης της κας Μαρίας Παπαχριστοπούλου, δημοτικής συμβούλου, από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
(ΔΗΚΕΠΑ).
3) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.117/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα:
Στο Α. σκέλος του αποφασιστικού μέρους : α) Δημοτικοί Σύμβουλοι
στην περ. (1) και Στο Β. σκέλος του αποφασιστικού μέρους Ορισμός
νέου Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ), ως εξής:
α) Τον ορισμό ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ), στην θέση της
παραιτηθείσης κας Μαρίας Τσουκαλά, της δημοτικής συμβούλου κας
Μαρίας Παπαχριστοπούλου με ψήφους δέκα επτά (17) υπέρ, (δηλ. των
κ.κ. 1) Ευστρ.Βαρδάκη, 2) Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλου,4) Νικ.Θανασούλια,5)Βασ.Θ.Χριστόπουλου, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Παν. Μαρινόπουλου,8) Περ. Παπαγιαννακόπουλου, 9) Γεωρ.Γιοβά, 10) Δημ. Μπούνια, 11) Δημ. Παναγιωτακόπουλου, 12) Θεοφ. Σπηλιόπουλου, 13) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,15) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου,16) Βασιλείου
Φιλιππόπουλου και 17) Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου, έναντι δώδεκα (12) δημοτικών συμβούλων που καταψήφισαν, ενώ δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1)
Χρήστος Λαϊνάς και 2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου.
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β) Τον ορισμό ως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού
Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ),
στην θέση της παραιτηθείσης κας Μαρίας Παπαχριστοπουλου, του δημοτικού συμβούλου κ.Μιχαήλ Κωνσταντίνου με ψήφους δέκα επτά (17)
υπέρ,(δηλ των κ.κ.: 1) Ευστρατίου Βαρδάκη, 2) Βασιλικής ΨυχράμηΣταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλου,4) Βασ.Θ.Χριστόπουλου, 5)
Μαρία Παπαχριστοπούλου,6) Παν. Μαρινόπουλου,7) Περ. Παπαγιαννακόπουλου,8) Γεωργίου Γιοβά, 9) Δημητρίου Μπούνια,10)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου,11) Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 12) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου,15) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,16) Δημητρίου Μπούρδου και 17)
Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου, έναντι δώδεκα (12) δημοτικών συμβούλων που καταψήφισαν, ενώ δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Λαϊνάς και 2)
Κων/νος Παπακωνσταντίνου.
γ) Τον ορισμό ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβούλιου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠΑ), ανάμεσα στα μέλη
του, του τακτικού μέλους κας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ με
ψήφους δέκα επτά (17) υπέρ, (δηλ. των κ.κ.: 1) Ευστρατίου Βαρδάκη, 2)
Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλου,4) Νικ.
Θανασούλια, 5) Βασ.Θ.Χριστόπουλου, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7)
Παν.Μαρινόπουλου, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 9) Γεωργίου Γιοβά,10) Δημητρίου Μπούνια, 11) Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου,12)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 13) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,14) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου,15) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 16) Βασιλείου Φιλιππόπουλου και 17) Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου, έναντι δώδεκα (12)
δημοτικών συμβούλων που καταψήφισαν, ενώ δήλωσαν «παρών»
(σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος), οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος
Λαϊνάς και 2) Κων/νος Παπακωνσταντίνου.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.117/2017 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.211/2018 όμοια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 298 /2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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