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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας.
Αριθμός απόφασης: 70 /2015
ΘΕΜΑ: «Περί Ολυμπίας Οδού»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2015,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ΄Ηλιδας,
κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 4/6360/13.03.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού
άρθρ. 67 Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:
1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας 1.
Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
2. Ζάρρας Γεώργιος
2.
Χριστοφόρου Ευάγγελος
3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος
3.
Νικολόπουλος Νικόλαος
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
4.
Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος
5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος
5.
Μπακέλλας Γεώργιος
6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
6.
Κοκκαλιάρη Νικολέττα
Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος
7.
Παρασκευόπουλος Γεώργιος
8. Γκουβίτσα Σταυρούλα
9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
10. Δούλος Παντελής
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου
12. Ευσταθόπουλος Ηλίας
8.
Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»]
14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
9.
Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
Τεχνικών Υπηρεσιών
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
15. Αθανασόπουλος Ιωάννης
ΗΛΙΔΑΣ»]
16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Οι κ.κ. Λυμπέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν
κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ζάρρας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Απόντες
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Παναγόπουλος Χρήστος, 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 4.
Πασσάς Ιωάννης, 5. Μπιλίρης Νικόλαος, 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Ντάνασης Χαράλαμπος, 8.
Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].
Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του 4ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. Το
σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δήμαρχο κ.
Χριστοδουλόπουλο.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις και για όλα όσα συζητηθήκαν στο
περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με την Ολυμπία Οδό. Στη συνέχεια, πρότεινε να τεθεί το θέμα στην ΠΕΔ
και την ΚΕΔ, και να γίνει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, έτσι ώστε να μην ακυρωθεί η δημοπρασία
και να πραγματοποιηθεί όπως έχει οριστεί για τις 31/3/2015, χωρίς κατάτμηση του έργου
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων.
Ο κ. Λυμπέρης πρότεινε να πάρει πρωτοβουλία ο δήμαρχος, ώστε να τεθεί άμεσα το θέμα στην
ΠΕΔ, να συναντηθούν οι δήμαρχοι και οι βουλευτές τού νομού με τον αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη και να
απαιτήσουν την υλοποίηση του έργου όπως έχει προϋπολογιστεί.
Ο κ. Σμέρος εξέφρασε την αντίθεσή του με τη διαμαρτυρία, λέγοντας ότι αν εκκρεμούν κάποιες
διαδικασίες προαπαιτούμενες για να γίνει η δημοπρασία , ο δήμος θα πρέπει να περιμένει.
Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε, με το σκεπτικό ότι είναι αντίθετος με τη συνέχιση των διαδικασιών
για την υλοποίηση του έργου με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του δήμαρχου, β) τις διατάξεις
τού άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10, γ), τις προτάσεις που υποβλήθηκαν,
Αποφασίζει
1. Ομόφωνα, δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Κατά πλειοψηφία, εκφράζει τη διαμαρτυρία του σε ενδεχόμενη ακύρωση της υλοποίησης του
έργου που αφορά το τμήμα Πατρών-Αθηνών τής Ολυμπίας Οδού, και αποφασίζει την υποβολή τού
θέματος στα όργανα της ΠΕΔ και της ΚΕΔ, και τον ορισμό συνάντησης των δημάρχων και των
βουλευτών τού νομού με τον αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη, με αίτημα τη διεξαγωγή τής
δημοπρασίας που έχει οριστεί για τις 31/3/2015, χωρίς κατάτμηση του έργου και με τον αρχικό
προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -70- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 20/03/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

