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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Ιουλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 358
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5) Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 6)Μαρία Τσουκαλά, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
19) Χρήστο Λαϊνά, και 20) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.15΄ 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.
17015/19-07-2018, 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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2) Ιωάννης Καρανι-
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κόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 4)
Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ. Παρασκευής, 7)Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
9) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
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 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) Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος,
3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, Μέλος, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης,7)Γεώργιος Ντίνος και 8)Δημήτριος Καλαμίδας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2) Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 345 έως και 403)
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Για το αντικείμενο «Στην επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Καλαβρύτων & Αιγιαλείας σχετικά με τον οικογενειακό του τάφο στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Αιγίου».
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος προεδρεύει λόγω κόπωσης του
Προέδρου κ. Δημητρίου Μπούνια, ανακοινώνει το (15ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε & κοι Σύμβουλοι,
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ με την από 26-6-2018 επιστολή του μας γνωρίζει ότι στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου διαθέτει διπλό οικογενειακό τάφο, όπου είναι
ενταφιασμένοι οι γονείς του Γεώργιος και Νικολίτσα ΛΕΝΗ, για τον οποίο
καταβάλλει στο Δήμο Αιγιαλείας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματα
και επιθυμεί να παραχωρήσει αμέσως την κυριότητα του τάφου στον Δήμο
Αιγιαλείας υπό τον όρο , αφού μεταφερθούν τα οστά των γονέων του στον ένα
μονό τάφο και όταν έρθει η στιγμή να ενταφιασθεί στον άλλο και ο Δήμος
Αιγιαλείας εφ’ εξής να αναλάβει την υποχρέωση της επιμέλειας του τάφου.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του αναγκαστικού νόμου
582/1968 (ΦΕΚ Α 225/1968) παρέχεται η ευχέρεια στο Δημοτικό Συμβούλιο
να εκδίδει κανονιστικές πράξεις αφορώσες την χρήση και λειτουργία του
Δημοτικού Κοιμητηρίου με τις οποίες να τροποποιεί τον ήδη ισχύοντα
Κανονισμό λειτουργίας του μετά την εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν
και των γενικότερων αναγκών τω δημοτών και επειδή ήδη στον ισχύοντα
κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου στο άρθρο 14 προβλέπονται τα εξής: «Διά πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να
παραχωρηθώσι τάφοι δωρεάν τιμής ένεκεν για την ταφή αποβιούντων, οίτινες δια
της εθνικής και κοινωνικής δράσεώς των προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας εις το
έθνος και εις την πόλιν», ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ λαμβανομένης υπόψη της πολυετούς
διακονίας του Μητροπολίτη μας στην περιοχή μας να γίνει αποδεκτή η βούλησή
του για την παραχώρηση δωρεάν τιμής ένεκεν του τάφου, που ήδη του έχει
παραχωρηθεί και έχουν ενταφιασθεί οι γονείς του και για τον οποίο καταβάλλει
στο Δήμο Αιγιαλείας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματα και ο οποίος
βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου (στη θέση Α τμήμα Β αριθ.
60), όπου, όταν έρθει η στιγμή, να ενταφιασθεί, αφού μεταφερθούν τα οστά των
γονέων του στον ένα μονό τάφο και αναλάβει εφ’ εξής ο Δήμος Αιγιαλείας την
επιμέλεια του εν λόγω διατηρητέου τάφου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.»
Στη συνέχεια ο κ. Προεδρεύων καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.
Δημάρχου, είδε την από 4-7-18 επιστολή του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, την από 23-7-18 έγγραφο του Εφόρου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου κ. Χρ. Τρίψα και τις διατάξεις της παρ 4 του
αναγκαστικού νόμου 582/1968 (ΦΕΚ Α 225/1968 και του άρθρου 14 του
ισχύοντα κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, πλην
των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 2)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 3)Δημητρίου Μπούρδου και 4)Χρήστου Λαϊνά, που
καταψήφισαν, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο
δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ντίνος, επομένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την δωρεάν παραχώρηση τιμής ένεκεν στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟ, λαμβανομένης υπόψη της
πολυετούς διακονίας του στην περιοχή μας, του τάφου, που βρίσκεται στο
παλαιό Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου στη θέση Α τμήμα Β αριθ. 60, που ήδη
του έχει παραχωρηθεί και έχουν ενταφιασθεί οι γονείς του Γεώργιος και
Νικολίτσα ΛΕΝΗ και για τον οποίο καταβάλλει στο Δήμο Αιγιαλείας τα
προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματα, προκειμένου, όταν έρθει η στιγμή
της εκδημίας του, να ενταφιασθεί, αφού μεταφερθούν τα οστά των γονέων του
στον ένα μονό τάφο. Ο εν λόγω τάφος θα παραμείνει ως διατηρητέος στον
Δήμο Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 358/2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

