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Αριθ. Απoφ.: 566
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)
Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 16) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 17) Χρήστο Γούτο, 18) Βασίλειο
Τοµαρά, 19) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε
αριθ. πρωτ. 38874/29-11-2017, 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, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5) Βασίλειος Θ.
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Χριστόπουλος, 6) Γεώργιος Ντίνος, 7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,12) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 13) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 14) Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Οµοίως δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν οι Πρόεδροι των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 566 έως και 568 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συνεδρίασης και συζήτησης θεµάτων ως κατεπείγοντα».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην ηµερησία διάταξη της έκτακτης-κατεπείγουσας πρόσκλησης
µε αριθ.πρωτ. 38874/2017, ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγοντα
τα εξής θέµατα :
1) Αναγνώριση οφειλοµένων µέσων ατοµικής προστασίας και µέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στο ∆ήµο Αιγιαλείας
για τα έτη 2012 έως και 2016, σύµφωνα µε τον Ν.4483/2017.
- Επειδή η προθεσµία για την αναγνώριση οφειλοµένων ΜΑΠ &
γάλακτος στους εργαζοµένους στο ∆ήµο Αιγιαλείας, έχει καταληκτική
ηµεροµηνία.
2) Στην υπ’ αριθ.134/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στην
Τ.Κ. ΚΡΑΘΙΟΥ.
- Επειδή η µετατόπιση του περιπτέρου στην Τ.Κ. ΚΡΑΘΙΟΥ ,
προκειµένου να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες κατασκευής κυκλικού
κόµβου στο εν λόγω σηµείο, στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδροµου για το έργο «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –
Τσακώνα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφανθεί πριν τη συζήτηση των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης για το κατεπείγον ή µη της συνεδρίασης και να εγκρίνει τη συζήτηση των θεµάτων ως κατεπείγοντα .
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 τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 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».
Β. Εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1) Αναγνώριση οφειλοµένων µέσων ατοµικής προστασίας και µέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στο ∆ήµο Αιγιαλείας
για τα έτη 2012 έως και 2016, σύµφωνα µε τον Ν.4483/2017.
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- Επειδή η προθεσµία για την αναγνώριση οφειλοµένων ΜΑΠ &
γάλακτος στους εργαζοµένους στο ∆ήµο Αιγιαλείας, έχει καταληκτική
ηµεροµηνία.
2) Στην υπ’ αριθ.134/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου
στην Τ.Κ. ΚΡΑΘΙΟΥ.
- Επειδή η µετατόπιση του περιπτέρου στην Τ.Κ. ΚΡΑΘΙΟΥ ,
προκειµένου να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες κατασκευής κυκλικού
κόµβου στο εν λόγω σηµείο, στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδροµου για το έργο «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –
Τσακώνα».
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 566/ 2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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