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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
5 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:107
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Καλαµίδα,
4)∆ηµήτριο Μπούνια, 5)Μαρία Τσουκαλά, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Ντίνο,
19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο,
24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30)∆ηµήτριο Μπούρδο, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
πέντε (5) Μαρτίου 2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.µ. σε ειδική δηµόσια Συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση της ∆ηµοτικής Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, µε αριθ.πρωτ.6509/28.02.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε όλα τα Μέλη του ∆.Σ.
και στον κ. ∆ήµαρχο, για την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε µυστική ψηφοφορία χωριστά των: 1)ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας για την θητεία (05.03.2017 έως 31.08.2019) και σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) για
την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ψηφοφορία χωριστά των: 2)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Οικονοµικής Επιτροπής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Οικονοµικής Επιτροπής και 3)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κάλεσε το Σώµα να ορίσει Ειδικό
Γραµµατέα τον υπάλληλο του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Βλέµµα.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.107 έως και 109)
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Για το αντικείµενο:«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας».
Η Προεδρεύουσα ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην
εκλογή των Τακτικών Μελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ.43/2014 µε αριθ.
πρωτ.30565/06.08.2014 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας
και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας. Επισηµαίνει δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 οι Αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν Μέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους
της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό µέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα Μέλη
της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξιό
µέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας και τα Μέλη όλων των υπολοίπων
παρατάξεων της µειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας)
και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.
Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα Σύµβουλος, ενηµερώνει το Σώµα
ότι υποψήφιοι από τις παρατάξεις θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών των αντίστοιχων παρατάξεων.
Εάν κανείς από τους ενδιαφεροµένους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται
και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά
την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Κατόπιν κάλεσε το Σώµα να ορίσει ψηφολέκτες του ∆ηµοτικούς
Συµβούλους κ.κ. 1)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο και 2)∆ηµήτριο Μπούρδο.
Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους των
παρατάξεων της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωσή της η Προεδρεύουσα Σύµβουλος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
Υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας.
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος.
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Υποψήφιος Γραµµατέας ο κ. ∆ηµήτριος Μπούρδος.
Η Προεδρεύουσα Σύµβουλος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των Μελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία
και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει
δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε πλειοψηφία των παρόντων Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από
την Προεδρεύουσα Σύµβουλο.
Α)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν µε µυστική ψηφοφορία για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αφού αποσύρθηκαν στο τοποθετηµένο παραβάν για το σκοπό αυτό, ψήφισαν µε
τη σειρά εκλογής τους όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Στη συνέχεια ξεκίνησε η αποσφράγιση των φακέλων που βρέθηκαν τριάντα δύο
(32), όσοι και οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και καταµετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύµβουλο, είκοσι τρεις (23) σταυροί προτίµησης
για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. ∆ηµήτριο Μπούνια και εννέα (9) λευκά
ψηφοδέλτια, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Β)Ακολούθως, κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την
Προεδρεύουσα Σύµβουλο, είκοσι έξι (26) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, εκ του συνόλου
των τριάντα δύο (32) ψηφισάντων, πέντε (5) λευκά ψηφοδέλτια και ένα
(1) άκυρο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Γ)Τέλος, κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την Προεδεύουσα Σύµβουλο, είκοσι τέσσερις (24) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Γραµµατέα κ. ∆ηµήτριο Μπούρδο, εκ του συνόλου των τριάντα
δύο (32) ψηφισάντων, επτά (7) λευκά ψηφοδέλτια και ένα (1) άκυρο, που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από
την Προεδρεύουσα Σύµβουλο ότι,
ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ
Για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019,
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ο κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας,
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ο κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος και
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Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ο κ. ∆ηµήτριος Μπούρδος.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθµό 107/2017.
Η Προεδρεύουσα Σύµβουλος
Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
5 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.: 108
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Καλαµίδα,
4)∆ηµήτριο Μπούνια, 5)Μαρία Τσουκαλά, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)
Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο,
24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30)∆ηµήτριο Μπούρδο, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
πέντε (5) Μαρτίου 2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.µ. σε ειδική δηµόσια Συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση της ∆ηµοτικής Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, µε αριθ.πρωτ.6509/28.02.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε όλα τα Μέλη του ∆.Σ.
και στον κ. ∆ήµαρχο, για την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε µυστική ψηφοφορία χωριστά των: 1)ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας για την θητεία 2,5 ετών (05.03.2017 έως 31.08.2019) και σύµφωνα
1

µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) για την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ψηφοφορία χωριστά των: 2)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της
Οικονοµικής Επιτροπής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
της Οικονοµικής Επιτροπής και 3)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κάλεσε το Σώµα να ορίσει Ειδικό
Γραµµατέα τον υπάλληλο του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Βλέµµα.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.

(αριθ.107 έως και 109)
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Για το αντικείµενο: «Εκλογή OKΤΩ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ και
πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ».
Μετά την εκλογή του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην εκλογή των Τακτικών
και Αναπληρωµατικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως
τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ.43/2014 µε αριθ.
πρωτ.30565/06.08.2014 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) Τακτικά Μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) Αναπληρωµατικά Μέλη, εκ
των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.8 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους
τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων Τακτικών
Μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας
και που αναλογούν σ’ αυτή, ήτοι τριών (3) υποψηφίων, µε τον τρόπο που
θα επιλέξουν (µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο κ.
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και
τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία
των παρόντων Μελών της µειοψηφίας.
Από τους Συµβούλους της µειοψηφίας προτάθηκαν ως υποψήφιοι
για Τακτικά Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής , πέντε (5) Σύµβουλοι και
ονοµαστικά οι κ.κ.:
1) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
3) Βασίλειος Τοµαράς,
4) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπολος και
5) Χρήστος Λαϊνάς.
Α) Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της µειοψηφίας να
εκλέξουν τα τρία (3) υποψήφια εκ του συνόλου της µειοψηφίας, Τακτικά
Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας. Oι παρόντες ∆ηµο3

τικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας µε φανερή ψηφοφορία, ψήφισαν µε τη
σειρά εκλογής τους και έλαβαν τους παρακάτω σταυρούς προτίµησης:
1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, οκτώ (8) σταυροί.
2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, οκτώ (8) σταυροί.
3)Βασίλειος Τοµαράς, οκτώ (8) σταυροί.
4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, τρεις (3) σταυροί.
5)Χρήστος Λαϊνάς, τέσσερις (4) σταυροί, εκ του συνόλου των δώδεκα (12) ψηφισάντων Συµβούλων της µειοψηφίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοίνωσε τα ονόµατα των τριών (3) υποψηφίων Τακτικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας που εκλέχθηκαν, ήτοι:
1.-Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
2.-Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3.-Βασίλειος Τοµαράς.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των Τακτικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής
µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και
τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον κ. Πρόεδρο.
Β)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του Τακτικού Μέλους
της Οικονοµικής Επιτροπής .
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ως υποψήφιοι για Τακτικά
Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, πέντε (5) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος ,
3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
4)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και
5)Μαρία Παπαχριστοπούλου.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) Τακτικών µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (8), ήτοι τρεις (3) της µειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας.
Γ)Αφού ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία, κάθε Σύµβουλος
ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, ήτοι οκτώ (8).
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταµετρήθηκαν από τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι παρακάτω σταυροί προτίµησης:
1) Βασιλική Ψυχράµη, δέκα εννέα (19) σταυροί.
2) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, δέκα εννέα (19) σταυροί.
3) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, δέκα επτά (17) σταυροί
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4) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, είκοσι (20) σταυροί.
5) Μαρία Παπαχριστοπούλου, είκοσι πέντε (25) σταυροί.
6) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, δέκα οκτώ (18) σταυροί.
7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, είκοσι δύο (22) σταυροί.
8) Βασίλειος Τοµαράς, είκοσι τέσσερις (24) σταυροί, εκ του συνόλου των τριάντα ενός (31) ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων, δεδοµένου ότι είχε αποχωρήσει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Χρήστος Σπηλιωτόπουλος. Βρέθηκαν δε, δύο (2) άκυρα ψηφοδέλτια .
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι από τους οκτώ (8) υποψηφίους, οι οκτώ (8) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, οι οποίοι µετά από κλήρωση που διενεργήθηκε µεταξύ των ισοψηφησάντων, έχουν ως κατωτέρω:
1) Μαρία Παπαχριστοπούλου
2) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος
3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου
4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος
5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος
6) Βασίλειος Τοµαράς
7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος
8) Μιχαήλ Κωνσταντίνου
οι οποίοι εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως Τακτικά Μέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γεώργιος Ντίνος,
5)Ευστράτιος Βαρδάκης και 6)Χρήστος Γούτος.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλους τους Συµβούλους των
∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για
την ανάδειξη των υποψηφίων Αναπληρωµατικών Μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν
σ’ αυτή, ήτοι δύο (2) υποψηφίων, µε τον τρόπο που θα επιλέξουν (µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο κ.
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και
τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία
των παρόντων Μελών της µειοψηφίας.
Από τους Συµβούλους της µειοψηφίας προτάθηκαν ως υποψήφιοι
για Αναπληρωµατικά Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής , τρεις (3) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1) Χρήστος Γούτος
2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
3) Χρήστος Λαϊνάς
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∆)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της µειοψηφίας να εκλέξουν τα δύο (2) υποψήφια εκ του συνόλου της µειοψηφίας, Αναπληρωµατικά Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας. Οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας µε φανερή ψηφοφορία,
ψήφισαν µε την σειρά εκλογής τους και έλαβαν τους παρακάτω σταυρούς
προτίµησης:
1) Χρήστος Γούτος, δέκα (10) σταυροί.
2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, δέκα (10) σταυροί.
3) Χρήστος Λαϊνάς, τρεις (3) σταυρούς, εκ του συνόλου των ένδεκα (11) ψηφισάντων Συµβούλων της µειοψηφίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοίνωσε τα ονόµατα των δύο (2) υποψηφίων Αναπληρωµατικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
1.- Χρήστος Γούτος .
2.- ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των Αναπληρωµατικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει
δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον κ. Πρόεδρο.
Ε)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του Αναπληρωµατικού Μέλους της Οικονοµικής Επιτροπής.
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ.Αθανάσιο Παναγόπουλο, ως υποψήφιοι για Αναπληρωµατικά Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, τρεις (3) Σύµβουλοι και
ονοµαστικά οι κ.κ.:
1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος,
2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και
3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) Αναπληρωµατικών Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε πέντε (5), ήτοι
δύο (2) της µειοψηφίας και τρεις (3) της πλειοψηφίας.
ΣΤ) Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής , ήτοι πέντε (5).
Αφού ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία, µετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταµετρήθηκαν από τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου οι παρακάτω σταυροί προτίµησης:
1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, είκοσι ένα (21) σταυροί.
2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, δέκα πέντε (15) σταυροί.
3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, είκοσι δύο (22) σταυροί.
4) Χρήστος Γούτος, δέκα έξη (16) σταυροί.
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5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, δέκα επτά (17) σταυροί, εκ του
συνόλου των είκοσι πέντε (25) ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Βρέθηκε δε, ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι και οι πέντε (5) υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Συνοψίζοντας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας ότι,
ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ
Για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019, τα Τακτικά και Αναπληρωµατικά Μέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, τα οποία έχουν ως
κατωτέρω:
Α)Τακτικά Μέλη:
1) Μαρία Παπαχριστοπούλου
2) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος
3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου
4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος
5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος
6) Βασίλειος Τοµαράς
7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος
8) Μιχαήλ Κωνσταντίνου
Β)Αναπληρωµατικά Μέλη:
1) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος
2) Μιχαήλ Κυριακόπουλος
3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου
4) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος
5) Χρήστος Γούτος
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθµό 108/2017
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας

Τα Μέλη
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Α∆Α: Ω67ΘΩ6Χ-∆ΥΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
5 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:109
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Καλαµίδα,
4)∆ηµήτριο Μπούνια, 5)Μαρία Τσουκαλά, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Ντίνο,
19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο,
24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30)∆ηµήτριο Μπούρδο, 31)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
πέντε (5) Μαρτίου 2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.µ. σε ειδική δηµόσια Συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση της ∆ηµοτικής Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που πλειοψήφησε, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, µε αριθ.πρωτ.6509/28.02.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε όλα τα Μέλη του ∆.Σ.
και στον κ. ∆ήµαρχο, για την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε µυστική ψηφοφορία χωριστά των: 1)ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας για την θητεία (05.03.2017 έως 31.08.2019) και σύµφωνα µε τις
1
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διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) για
την εκλογή ανάµεσα στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ψηφοφορία χωριστά των: 2)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Οικονοµικής Επιτροπής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Οικονοµικής Επιτροπής και 3)Οκτώ (8) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και πέντε (5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κάλεσε το Σώµα να ορίσει Ειδικό
Γραµµατέα τον υπάλληλο του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Βλέµµα.
Μετά από τα παραπάνω η κα Προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.107 έως και 109)
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Για το αντικείµενο:«Εκλογή οκτώ (8) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
Μετά την εκλογή του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας να προβεί στην εκλογή των Τακτικών
και Αναπληρωµατικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως
τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ.43/2014 µε αριθ.
πρωτ.30565/06.08.2014 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) Τακτικά Μέλη εκ των
οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) Αναπληρωµατικά Μέλη, εκ των οποίων δύο
(2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας. Επισηµαίνει δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.8 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους
τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων Τακτικών
Μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας
και που αναλογούν σ’ αυτή, ήτοι τριών (3) υποψηφίων, µε τον τρόπο που
θα επιλέξουν (µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο κ.
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και
τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία
των παρόντων Μελών της µειοψηφίας.
Από τους Συµβούλους της µειοψηφίας προτάθηκαν ως υποψήφιοι
για Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πέντε (5) Σύµβουλοι
και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)Χρήστος Γούτος,
2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
4)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
5)Χρήστος Λαϊνάς.
Α)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της µειοψηφίας να εκλέξουν τα τρία (3) υποψήφια εκ του συνόλου της µειοψηφίας, Τακτικά
Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας. Οι παρόντες
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας µε φανερή ψηφοφορία, ψήφισαν
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µε τη σειρά εκλογής τους και έλαβαν του παρακάτω σταυρούς προτίµησης:
1)Χρήστος Γούτος, οκτώ (8) σταυροί.
2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, οκτώ (8) σταυροί.
3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, οκτώ (8) σταυροί.
4)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, τρεις (3) σταυροί.
5)Χρήστος Λαϊνάς, δύο (2) σταυροί, εκ του συνόλου των δώδεκα
(12) ψηφισάντων Συµβούλων της µειοψηφίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοίνωσε τα ονόµατα των τριών (3) υποψηφίων Τακτικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας που εκλέχθηκαν, ήτοι:
1.-Χρήστος Γούτος,
2.-Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και
3.-∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των Τακτικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη
και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον κ. Πρόεδρο.
Β)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του Τακτικού Μέλους
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ως υποψήφιοι για Τακτικά
Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, πέντε (5) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)Μαρία Τσουκαλά,
2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου και
5)Ευστράτιος Βαρδάκης.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) Τακτικών µελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (8), ήτοι τρεις (3) της
µειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας.
Γ)Αφού ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία, κάθε Σύµβουλος
ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι οκτώ (8).
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταµετρήθηκαν από τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι παρακάτω σταυροί προτίµησης:
1)Μαρία Τσουκαλά, δέκα εννέα (19) σταυροί.
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2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, είκοσι ένα (21) σταυροί.
3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, δέκα εννέα (19) σταυροί.
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, είκοσι πέντε (25) σταυροί.
5)Ευστράτιος Βαρδάκης, δέκα οκτώ (18) σταυροί.
6)Χρήστος Γούτος, είκοσι τέσσερις (24) σταυροί.
7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, είκοσι τρεις (23) σταυροί.
8)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, είκοσι τέσσερις (24) σταυροί,
εκ του συνόλου των τριάντα ενός (31) ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων, δεδοµένου ότι είχε αποχωρήσει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Σπηλιωτόπουλος. Βρέθηκε δε, ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι από τους οκτώ (8) υποψηφίους και οι οκτώ (8) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, οι οποίοι µετά από
κλήρωση που διενεργήθηκε µεταξύ των ισοψηφησάντων, έχουν ως κατωτέρω:
1)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
4)Μαρία Τσουκαλά,
5)Ευστράτιος Βαρδάκης,
6)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
7)Χρήστος Γούτος και
8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, οι οποίοι εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γεώργιος Ντίνος,
5)Ευστράτιος Βαρδάκης, 6)Χρήστος Γούτος και 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλους τους Συµβούλους των
∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για
την ανάδειξη των υποψηφίων Αναπληρωµατικών Μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν
σ’ αυτή, ήτοι δύο (2) υποψηφίων, µε τον τρόπο που θα επιλέξουν (µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο κ.
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και
τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία
των παρόντων Μελών της µειοψηφίας.
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Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφίας προτάθηκαν ως
υποψήφιοι για Αναπληρωµατικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
τέσσερις (4) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
4)Χρήστος Λαϊνάς.
∆)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της µειοψηφίας να εκλέξουν τα δύο (2) υποψηφία εκ του συνόλου της µειοψηφίας, Αναπληρωµατικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας. Οι
παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας µε φανερή ψηφοφορία,
ψήφισαν µε τη σειρά εκλογής τους και έλαβαν του παρακάτω σταυρούς
προτίµησης:
1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, επτά (7) σταυροί.
2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, επτά (7) σταυροί.
3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, δύο (2) σταυροί και
4)Χρήστος Λαϊνάς, δύο (2) σταυροί, εκ του συνόλου των δέκα (10)
ψηφισάντων Συµβούλων της µειοψηφίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοίνωσε τα ονόµατα των δύο (2) υποψηφίων Αναπληρωµατικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν,
ήτοι:
1.-Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
2.-Θεοφάνης Σπηλιόπουλος.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των Αναπληρωµατικών Μελών της Επιτροπής Ποιοτητας Ζωής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει
δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον κ. Πρόεδρο.
Ε)Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του Αναπληρωµατικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ως υποψήφιοι για Αναπληρωµατικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τρεις (3) Σύµβουλοι και
ονοµαστικά οι κ.κ.:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος,
2)Παναγιώτης Μαρινόπουλος και
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) Αναπληρωµατικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι
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υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε πέντε (5), ήτοι
δύο (2) της µειοψηφίας και τρεις (3) της πλειοψηφίας.
ΣΤ)Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι πέντε (5).
Αφού ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία, µετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταµετρήθηκαν από τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου οι παρακάτω σταυροί προτίµησης:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, δέκα οκτώ (18) σταυροί.
2)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, δέκα επτά (17) σταυροί.
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, δέκα επτά (17) σταυροί.
4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, δέκα επτά (17) σταυροί.
5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, δέκα επτά (17) σταυροί, εκ του συνόλου των είκοσι τεσσάρων (24) ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων. Βρέθηκαν δε, τρία (3) άκυρα ψηφοδέλτια.
Μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε µεταξύ των ισοψηφησάντων, οι σειρά εκλογής τους έχει ως κατωτέρω:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος.
2)Παναγιώτης Μαρινόπουλος.
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.
4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος.
5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι και οι πέντε (5) υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Συνοψίζοντας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας ότι,
ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ
Για δυόµιση (2 ½) έτη, ήτοι από πέντε (5) Μαρτίου 2017 έως τριάντα µία (31) Αυγούστου 2019, τα Τακτικά και Αναπληρωµατικά Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, τα οποία έχουν ως
κατωτέρω:
Α)Τακτικά Μέλη:
1)Μαρία Παπαχριστοπούλου.
2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου.
3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
4)Μαρία Τσουκαλά.
5)Ευστράτιος Βαρδάκης.
6)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
7)Χρήστος Γούτος.
8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος.
Β)Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος.
2)Παναγιώτης Μαρινόπουλος.
3)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.
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4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος.
5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθµό 109/2017.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
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