
                                                                     

            

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Τακτικής  Συνεδρίασης   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  Αιγιαλείας 
30  Ιουνίου  2015  

που διακόπηκε και συνεχίστηκε 

                                          στις 8 Ιουλίου 2015 

 

 Αριθ. Απoφ.: 398 

 

             Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο 

Ντίνο, Πρόεδρο ∆.Σ., 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) 

∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 

5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 

8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρ-

χους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Πα-

ναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο 

Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια, 16)Περικλή Παπαγιαννακό-

πουλο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδω-

ρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Βασίλειο Φιλιππόπουλο  22) 

Βασίλειο Τοµαρά, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 24)Γρηγόριο 

Τριανταφυλλόπουλο και 25)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα  στις  

τριάντα (30) Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ σε τακτική 

δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου 

Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.24586/25-06-

2015, 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 Κοι-

νοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός 

αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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        Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Παν. Ανδριόπουλος ∆.Κ. 

Ροδοδάφνης, 2)Αθαν. Σµυρνιώτης,  Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, 3)Ευαγ. Γεωρ-

γόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 4)Κων/νος Γκίκας, Τ.Κ. Αγ. 

Κωνσταντίνου, 5) Νικ. Αντωνόπουλος, Τ.Κ. Μάγειρα, 6) Γεωρ. Τρίγκας, 

Τ.Κ. ∆αµακινίου, 7)Παν. Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών & 8)Ιω. Καρανι-

κόλας, Τ.Κ. Μελισσίων. 

        ∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του 

Σώµατος οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούνιας, 2)Χρ. 

Σπηλιωτόπουλος, 3)Αθαν. Μεντζελόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπού-

λου, 5)Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 6)Χρ. Γούτος, 7)Βασ. Ανδρουτσόπουλος, & 

8) Κων. Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι. 

         Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την 

ύπαρξη  απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα 

τριάντα τρία  (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

          Η συνεδρίαση αυτή µετά από δυόµιση (2,5) ώρες περίπου 

∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ,  κατόπιν πρότασης του κ. ∆ηµάρχου και  των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, λόγω των τελευταίων ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων της 

χώρας µας, προκειµένου να συνεχιστεί στις οκτώ (8) Ιουλίου 2015, 

ηµέρα  Τετάρτη  και ώρα 20:00΄. 

 Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις οκτώ (8) Ιουλίου 

2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, δεν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 2)∆ιαµ. Βασιλακοπούλου, 3) 

Θεοφ. Σταυρόπουλος, 4)Ευστρ. Βαρδάκης, 5)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 

6)Βασ. Φιλιππόπουλος, 7)Βασ. Ανδρουτσόπουλος & 8) ∆ηµ. Παναγιωτα-

κόπουλος, κωλυόµενοι. 

         Ενώ προσήλθαν  οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες 

στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 30-06-2015),  κ.κ.: 1)∆ηµήτριος 

Μπούνιας, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθαν. Μεντζελόπουλος, 4) 

Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 5)Χρ. Γούτος  & 6) Κων/νος Παπακωνσταντίνου .  

         Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης παρα-

βρέθηκαν  είκοσι πέντε (25) Μέλη του ∆.Σ.  

 

     (αποφ.αριθ.393 έως  και 467 )            
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           Για το αντικείµενο:  «Στην αίτηση των Ελένη Σταµατέλου και 

Γκαµπριέλας Αφούζα για τον  καθαρισµό µε την µέθοδο  του κοσκινί-

σµατος µε µηχάνηµα της ανατολικής ακτής της παραλίας της Τ.Κ. Σε-

λιανιτίκων , που εκτείνεται από την οδό Φλοίσβου έως και την οδό 

Αφροδίτης. ». 

          O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αιγιαλείας  κ. Γεώργιος 

Ντίνος,  ανακοινώνει το  ( 7 
ο
) Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµα, το οποίο 

οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή  και διαβάζει την υπ’ αριθ. πρωτ. 24160/23-

6-15 αίτηση των Ελένη Σταµατέλου και Γκαµπριέλας Αφούζα, µε την 

οποία ζητούν: « …Επειδή η παρούσα αίτησή µας είναι νόµιµη ∆ΙΑ 

ΤΑΥΤΑ  Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης περί ανάθεσης του κα-

θαρισµού µε την µέθοδο του κοσικινίσµατος µε µηχάνηµα της παραλίας 

Σελιανιτίκων και ειδικότερα της ανατολικής ακτής αυτή, η οποία εκτεί-

νεται από την οδό Φλοίσβου και µέχρι την οδό Αφροδίτης, µε αποκλει-

στικά δικές µας δαπάνες από την εταιρία ECO TECH..» 

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας,  αφού  είδε την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 24160/23-6-15 των Ελένη Σταµατέλου και Γκαµπριέλας Αφούζα, 

την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α ∆10Β 10539 70/1672 ΕΞ 29-3-2013 και την υπ’ 

αριθ. Κ.Υ.Α αριθ. ∆∆Π 0006856/728Β ΕΠ 2015/8-5-15 και έλαβε υπόψη 

του τις διατάξεις του άρθρου  65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµ-

µα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Χρ. Λαϊνάς και 2) Ευστρ. Βαρδάκης,  

 Ο µ ό φ ω ν α      Α π ο φ α σ  ί  ζ  ε  ι 
 Εφ’ όσον διαπιστωθεί, ότι  είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου Αιγια-

λείας και τηρουµένων των προϋποθέσεων, να χορηγήσει άδεια στις ιδιο-

κτήτριες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται 

στην ανατολική ακτή  της παραλίας Τ.Κ. Σελιανιτίκων, κα Ελένη Στα-

µατέλου του Παναγιώτη και κα Γκαµπριέλα Αφούζα του Μιχαήλ, για τον  

καθαρισµό µε την µέθοδο  του κοσκινίσµατος µε µηχάνηµα της ανατολι-

κής ακτής της παραλίας της Τ.Κ. Σελιανιτίκων , που εκτείνεται από την 

οδό Φλοίσβου έως και την οδό Αφροδίτης.  

Η δαπάνη του καθαρισµού µε µηχάνηµα του τµήµατος της παρα-

πάνω παραλίας θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τις αιτούσες.  

    Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθµό 398/2015 

   O  Γραµµατέας                          Ο  Πρόεδρος 
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