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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
                                             17ο   
                              Πρακτικό  Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
           του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

της 22/8/2018 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθ. Απόφασης: 218 

Θέµα: Τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

   Στα Λεχαινά  σήµερα την 22/8/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.15 , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από 

την µε αρ. πρωτ. 9400/17-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 

νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του   άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τεύχος Α΄). 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι εφτά (27) µελών 

παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση δέκα εφτά  (17) και ονοµαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ηµοτικοί  
Σύµβουλοι 

1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, 
Πρόεδρος 

2. Μάλιαρης ∆ιονύσιος 
3. Μίγκος Ανδρέας 
4. ∆ηµόπουλος Χαράλαµπος 
5. Μυλωνόπουλος 

Αναστάσιος 
6. Γεωργιοπούλου-

Κοντόγιωργα Άννα 
7. Χαµουζάς Ανδρέας 
8. Σταυρόπουλος ∆ιονύσιος 
9. Οικονοµοπούλου 

Αναστασία 
10. Σταυροπούλου-Πανταζή 

Νεκταρία –Γιαννούλα 
11. Αλτούνη Αλεξάνδρα 
12. Κοροµηλάς Ανδρέας 
13. Παπαδόπουλος Νεόφυτος 
14. Λευκαδίτης  ∆ηµήτριος 
15. Καρδιανού-

Παναγιωτοπούλου  
Αλεξάνδρα 

16. Λέντζας Ιωάννης 
17. Καπλάνης ∆ιονύσιος 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδροι  
∆ηµοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων 

Α) ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1. Ανδρεάτος Χρήστος 
2. Παλαιολόγος Χρήστος 
3. Καραγιάννη-Λευκαδίτη Ελένη 
4. Χάρδας ∆ηµήτριος 
5. Κοµπορόζου Βασιλική 
6. Κόλλιας Νικόλαος 
7. Τζιτζογλάκης Αντώνιος 
8. ∆ηµητρόπουλος Παναγιώτης 
9. Λαϊνάς Παναγιώτης 
10. Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 

 (Οι οποίοι  δεν προσήλθαν    αν και προσκλήθηκαν 
  νόµιµα) 
Β) ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ 
 
Γ)ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ 

1. Καρδιανού-Παναγιωτοπούλου  Αλεξάνδρα 
(µετά την αριθ. 222/2018 απόφαση του δ.σ. ) 

2. Μυλωνόπουλος Αναστάσιος 
(µετά την αριθ. 223/2018 απόφαση του δ.σ. ) 
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1. Σωτηρόπουλος Νικόλαος, 
Πρόεδρος, Τοπικής 
Κοινότητας Κουρτεσίου   

2. Φιτσάλου ∆ήµητρα, 
Πρόεδρος Τοπικής 
Κοινότητας Κυλλήνης 

3. Κουτσούκος Χαράλαµπος, 
Εκπρόσωπος Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου 
Χαραλάµπους 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδροι Τοπικών 
Συµβουλίων Νέων 
                                   ----------- 
             Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Μοράντ Ναµπίλ Ιωσήφ και ο δηµοτικός  
 υπάλληλος κ. Γαλάνης Αλέξιος,  για την τήρηση των Πρακτικών της Συνεδρίασης . 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
9ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: «Τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», µεταξύ άλλων είπε 
τα εξής: 

Με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς 
και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει 
δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δηµάρχου 
ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση 
γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις 
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής. 

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που πρότεινε ο ∆ήµαρχος είναι αυτά που αναγράφονται 
στην πρόσκλησης που σας έχει διανεµηθεί 

Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα  και αφορά την Τοποθέτηση 
εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ανδραβίδας-
Κυλλήνης. 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί ένατο αυτό το θέµα  προς 
συζήτηση, παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του Προέδρου,  
� την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν 

περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί 
κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

� Τη γενόµενη ψηφοφορία 
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΔΑ: ΨΘΩΛΩΨΓ-96Ι



Την συζήτηση του θέµατος που αφορά την Τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, λόγω της κατεπείγουσας 
ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  είπε τα εξής:  
Από τη στιγµή που το δηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθµού των µελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το οποίο δεν ήταν 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριµένου 
θέµατος επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.  

Στη συνέχεια της διαδικασίας ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη δ.σ. Κα 
Σταυροπούλου-Πανταζή Νεκταρία-Γιαννούλα, η οποία µεταξύ άλλων είπε τα εξής:   

Κατά τη θητεία του προηγούµενου Προέδρου Κου Χάρδα είχα ζητήσει την 
Τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας. 

Επειδή η πρόταση αυτή δεν υλοποιήθηκε προτείνεται σήµερα η λήψη απόφασης για  
την  Τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: α)την ανωτέρω εισήγηση, β)τις διατάξεις 
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και γ) µετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί 
λεπτοµερώς στα ηχογραφηµένα πρακτικά. 

                                              Αποφασίζει οµόφωνα   
Την τοποθέτηση εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 218/2018..και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                       Ακριβές απόσπασµα 
                                       Λεχαινά  23/8/2018 
                                       ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
                                Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ[#] 
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