ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. -1/2015- συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ δήμου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 1/2015
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»

Στην Αμαλιάδα και στη Παπαχριστοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας, σήμερα την
26η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε στη 1η
τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δήμου Ήλιδας, κατόπιν
της υπ΄ αριθμ. 22326/13.08.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 76 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Προέδρου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «49» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και
ονομαστικά οι:
α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νικόλαος Κυπρούλης

2

EMΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεώργιος Μαραγκός

3

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Αντώνιος Παρασκευόπουλος

4

Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος

5

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

Βασιλακόπουλος Βασίλης

6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Απόστολος Αποστολόπουλος

7

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λάμπης Τουρούκης

1

8

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΔΑΣ

Βασιλική Γιαννακοπούλου

9

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Α.Ν.Ε.)

Νικόλαος Δόσης

10

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ (ΚΕΕΡΦΑ)

Πέππας Δημήτρης

11

ΜΙΚΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος

12

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Βάσω Κουλούρη

13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Παντελής Παπαναγιώτου

14

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑΙΩΝ

Νικόλαος Καραγιαννάκης

15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χριστίνα Παπασπυροπούλου

16

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεωργία Παρρά

17

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Στέφανος Τομαρόπουλος

18

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΜΩΡΙΑΣ

Πέτρος Πυλαρινός

19

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

Ελένη Σκάβδη

20

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Απόστολος Τσόλης

21

ΧΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Νικόλαος Σιαψάλης

22

Πρώην Δήμαρχος

Κράλλης Δημήτρης

23

Πρώην Δήμαρχος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

24

Πρώην Δήμαρχος

Ράλλης Δημήτρης

25

Δημότης

Δρακόπουλος Γεώργιος

26

Δημότης

Κλάδης Παναγιώτης

27

Δημότης

Λάσκαρης Παναγιώτης

28

Δημότισσα

Φλεβοτόμου Ευανθία

29

Δημότισσα

Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα
Απόντες
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

α/α ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χρήστος Γεωργακόπουλος

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αναπληρωτής Διοικητής Κων/ος
Καραινδρος (Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας)
2

3
4
5
6
7
8
9

10

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΥΠΕΡΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
"ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ"
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ

Χρήστος Τσαγγαρούλιας
Νικόλαος Φραγκιάς
Γεωργούλιας Αθανάσιος
Θεόδωρος Χρυσανθακόπουλος

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ"

Θωμάς Μανωλόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
(Π.Ε.Ν.Α.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
'Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ' "

Θεόδωρος Βασιλόπουλος
Αντωνία Βούτου
Γεώργιος Μανωλόπουλος

11

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ

Παναγιώτης Γκαϊτατζής

12

Πρώην Δήμαρχος

Μπεράτης Σπύρος

13

Πρώην Δήμαρχος

Πετραλιάς Ρένος

14

Δημότισσα

Αλεξοπούλου Ελισάβετ

15

Δημότης

Βασιλόπουλος Διονύσιος

16

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Λίλυ

17

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Μαρία

18

Δημότης

Καλλιμάνης Γεώργιος

19

Δημότισσα

Κανελλοπούλου Φωτεινή

20

Δημότης

Καρβούνης Ανδρέας

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

κ.Α.Νικολακόπουλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξαρτησία» κ.
Ν.Διαμαντόπουλος, ο αντικαταστάτης του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ήλιδα-Νέα
Εποχή» κ.Ι.Λυμπέρη κ. Β.Ζαχαρόπουλος,

οι

Αντιδήμαρχοι

Επαμ.Παναγιωτόπουλος, Χρ.Φωτόπουλος, Σπ. Τζουλέκης,

Ήλιδας

κ.κ.

η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο

Ηλείος» κα Σ.Γκουβίτσα και πολίτες.
Αποχωρήσεις: Η κ.Γ.Παρρά αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του εκτός ημερησίας διάταξης
θέματος. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης αποχώρησαν, χωρίς να γνωμοδοτήσουν επί των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι: Ν.Δόσης και Ε.Φλεβοτόμου.
Η δημοτική υπάλληλος Παναγιώτα Συριοπούλου τήρησε τα πρακτικά
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό προ ημερήσιας διάταξης θέμα, τη σύσταση τριμελούς
γραμματείας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης (ΔΕΠ), προαιρετικά όμως, όπως επίσης και τη συγκρότηση τεσσάρων
θεματικών επιτροπών (οικονομική –αναπτυξιακή – κανονιστικών και θεσμικών θεμάτων –
κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών θεμάτων). Η τριμελής γραμματεία θα συγκεντρώνει
τα αιτήματα είτε από το Δημοτικό συμβούλιο είτε από τη Δημοτική αρχή είτε από τους
δημότες, θα τα αξιολογεί και θα τα προωθεί στη αρμόδια θεματική επιτροπή. Οι θεματικές
επιτροπές θα υποδέχονται και θα εξετάζουν περεταίρω τα υπό διαβούλευση ζητήματα, θα
καταλήγουν σε πόρισμα το οποίο πόρισμα θα εισηγούνται στην ΔΕΔ, επί του οποίου η ΔΕΔ
θα διαβουλεύεται ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εξεταστούν περισσότερα ζητήματα.
Τέλος, να υπάρχει η δυνατότητα να ζητείται η γνωμοδότηση νομικού συμβούλου σε
περιπτώσεις που απαιτείται η νομική βοήθεια μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Από τον κ.Δ.Κράλλη αντιπροτάθηκε η σύσταση μιας 5μελους ή 7μελους επιτροπής
προγραμματισμού και ανάπτυξης για τους τομείς πολιτισμού-τουρισμού-αθλητισμού, όπου
θα συνεδριάζει κάθε 2 μήνες, ενώ ο Δήμος να παραχωρήσει ένα γραφείο ως έδρα της ΔΕΔ
με γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης, ζήτησε ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο να
ενημερώνουν εάν αγνόησαν ή έλαβαν υπόψη τους τα πορίσματα της.
Από τον κ.Ν.Κυπρούλη προτάθηκε η σύσταση 7μελους ή 9μελους επιτροπής για
όλα τα θέματα και καθένας από αυτή την ομάδα θα έχει και έναν τομέα δραστηριότητας.
Δηλαδή, θα εισηγείται προς την Επιτροπή το θέμα που θα έρχεται για διαβούλευση και θα
προτείνεται πλέον η απόφαση της επιτροπής στο δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος συμφώνησε για τη σύσταση μιας επιτροπής για όλα τα θέματα και σε
περίπτωση που δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, σε επομένη συνεδρίαση να προστίθενται
και άλλες επιτροπές.
Ο κ.Δ.Ράλλης υπογράμμισε τον γνωμοδοτικό χαρακτήρα της ΔΕΔ στις προτάσεις της
υπεύθυνης Δημοτικής αρχής καθώς είναι αυτή που έχει στη διάθεσή της όλα τα οικονομικά
στοιχεία και κάνει τον προγραμματισμό για το Δήμο έστω και αν συνεδριάζουν μία φορά το
χρόνο. Ζήτησε επίσης να μην απλωθούν σε τεράστιες επιτροπές και πολυδαίδαλους
μηχανισμούς.
Από τον κ.Δ.Πέππα επανήλθε η πρόταση για τη σύσταση 2 ή 3 τομέων ανάλογα με
τα ζητήματα που προκύπτουν στο Δήμο διότι δεν μπορεί μια 7μελής ή 5μελής ομάδα να
επεξεργάζεται όλα αυτά τα ζητήματα. Αν θα ήταν εφικτό να έχει και κάποιοι ισχύ η
γνωμοδότηση ή μάλλον η εισήγηση των υποεπιτροπών, και η ΔΕΔ να μην γνωμοδοτεί επί
ειλημμένων αποφάσεων.
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Αν και ο Καλλικράτης προβλέπει τα της Επιτροπής Διαβούλευσης, υπέρ της άποψης για τη
συγκρότηση 1 ή 2 επιτροπών που θα αξιολογούν τα θέματα και θα τα εισηγούνται ώστε η
ΔΕΔ να διαβουλεύεται επί συγκεκριμένων θεμάτων τάχθηκε ο κ.Β.Παπαδόπουλος.
Υπογράμμισε την ανάγκη να μην γνωμοδοτεί η ΔΕΔ επί ειλημμένων αποφάσεων όπως
επίσης και να αποφευχθεί ο κίνδυνος της σύγκρουσης και της υποκατάστασης με άλλα
θεσμικά όργανα του δήμου π.χ. την επιτροπή πολιτισμού.
Διευκρινίστηκε από τον Πρόεδρο ότι η ΔΕΔ δεν υποκαθιστά άλλο θεσμικό όργανο,
είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και το πόρισμα της ΕΔ θα διαβιβάζεται υποχρεωτικά στο
δημοτικό συμβούλιο.
Υπέρ της πρότασης συνδυασμού με ένα κοινό σχήμα δηλαδή συγκρότηση
θεματικών επιτροπών μαζί με ένα 5μελες όργανο συντονισμού, με συνείδηση του
γνωμοδοτικού χαρακτήρα, χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα με καμία δημοτική εξουσία ή
άλλου τύπου εξουσία τάχθηκε το μέλος κα Ε.Σκάβδη.
Υπέρ της συγκρότησης θεματικών ενοτήτων με 5 μέλη ή 7 μέλη αλλά και την
ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου, τη συνεδρίαση κάθε 2 μήνες και δημιουργία
γραφείων της ΔΕΔ τάχθηκε το μέλος κ.Σ.Τομαρόπουλος με αποτέλεσμα την ενεργή
συμμέτοχη όλων των φορέων.
Από τον κ.Ν.Σαψάλη κατατέθηκε η πρόταση για μια επιτροπή με 3 θεματικές
ενότητες, με επικεφαλής τους 3 πρώην δημάρχους και συμμετοχή 4 μελών να
συγκεντρώνουν όλα τα θέματα, να τα επεξεργάζονται και όλοι μαζί να βγάζουν ένα κοινό
πόρισμα και να προωθείται κατευθείαν στην επιτροπή.
Ο κ.Β.Ζαχαρόπουλος (δηλώνοντας ότι αντικαθιστά τον κ.Ι.Λυμπέρη διότι συμμετέχει
στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ) επισήμανε ότι δεν θέλει να εμπλακεί στα διαδικαστικά περί της
συγκρότησης ή όχι επιτροπών αλλά ο Καλλικράτης και ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι τα
θέματα στη ΔΕΔ έρχονται από τη Δημοτική αρχή πριν ακόμα συζητήσουμε όπως π.χ. το
τεχνικό πρόγραμμα. Η 1η συνεδρίαση της ΕΔ είναι ο προγραμματισμός, η ιεράρχηση της
δημοτικής αρχής, τα θέματα αυτά τα φέρνει στη ΔΕΔ, τα συζητεί, βγαίνει ένα πόρισμα και
το πόρισμα η δημοτική αρχή το αποδέχεται και το υιοθετεί ή το απορρίπτει αιτιολογημένα.
Κατά τη συζήτηση στη ΕΔ δεν προκύπτουν θέματα για να πάνε στο δημοτικό συμβούλιο
εκτός και έχουμε την επιτροπή (3μελή ή 4μελή) που θα δέχεται αιτήματα δημοτών ή
φορέων, θα τα επεξεργάζεται, θα τα λαμβάνει υπόψη της και θα τα φέρνει εδώ (στη ΔΕΔ).
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ.Σ.Τσουλέκης τόνισε τη δυνατότητα βοήθειας και
συμπαράστασης των ενεργών πολιτών προς το Δήμο μέσω της υποβολής των θεμάτων στη
γραμματεία και κατόπιν στις θεματικές επιτροπές που θα προκύψουν στη πορεία.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Η. τόνισε η ΔΕΔ αποτελεί το βήμα του πολίτη στη λειτουργία
της δημοτικής Αρχής, συμβάλει στη δημοκρατική και διάφανη λειτουργία του δήμου, όχι
μόνο μέσα του γνωμοδοτικού χαρακτήρα αλλά και μέσω της δυνατότητας ενημέρωσης για
όλα τα θέματα που αποφασίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε οι δημότες να
λαμβάνουν γνώση για τα τεκταινόμενα του δήμου, να υποβάλλουν ερωτήσεις, να παίρνουν
θέσεις και να γνωμοδοτούν.
Σχετικά με την λειτουργία της ΔΕΔ, αν και αυτή δεσμεύεται από τον Καλλικράτη
(2010) και από τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
που προβλέπει μία 3μελή γραμματειακή συντονιστική επιτροπή, αυτός μπορεί να
τροποποιηθεί. Τα μέλη της ΔΕΔ έχουν το δικαίωμα να ορίσουν περισσότερες επιτροπές οι
οποίες θα φέρνουν τα θέματα σε αυτή τη συντονιστική επιτροπή (είτε 3μελής είτε 5μελής)
και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Από το μέλος κ. Σπ. Ζαφειρόπουλος, τέθηκε το ερώτημα ποιός είναι ακριβώς ο
ρόλος της ΕΔ δηλ. να γίνει σαφές, αν τα θέματα και η ημερήσια διάταξη καθορίζονται
μονόδρομα δηλ. η ροή είναι Δημοτικό Συμβούλιο προς ΕΔ ή αν ισχύει αμφίδρομα. Αν ισχύει
αμφίδρομα, είναι καλό να γίνει σαφές προκειμένου να έχουν λόγο ύπαρξης τα περί
θεματικών επιτροπών
Η πρόεδρος ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» κα Σ.Γκουβίτσα (παρίσταται ως εισηγήτρια του 3ου
ημερησίας διάταξης θέματος χωρίς δικαίωμα ψήφου) πρότεινε τη λειτουργία 3 θεματικών
επιτροπών με ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου που θα προταθούν από τα
μέλη της ΕΔ, με θέματα που εισηγούνται από τα μέλη ΕΔ, με τη συμμετοχή των πρώην
Δημάρχων που θα εισηγούνται και τη λειτουργία της γραμματειακής επιτροπής που θα
συλλέγει. Η δε επιτροπή της ΕΔ θα ασχολείται με θέματα που η ίδια η ΕΔ θα αναδεικνύει
και θα καταθέτει ώστε ο Δήμαρχος να τα λαμβάνει υπόψη του για τη κατάρτιση της
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ.Ν.Διαμαντόπουλος πρότεινε την εκλογή της 3μελής κατά τον κανονισμό ή
5μελής κατά τον πρόεδρο ΔΣ γραμματειακής ομάδας σήμερα, και αργότερα στις άλλες
συνεδριάσεις οι επιτροπές.
Ο Πρόεδρος επανέλαβε στο σημείο αυτό τα περί της ηλεκτρονικής διαβούλευσης
και υπενθύμισε ότι η πρόσκληση με τις σχετικές εισηγήσεις δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα
του δήμου και στον τύπο και είπε ότι η επιτροπή παιδείας θα είναι στην επιτροπή που θα
ασχολείται με τα κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά. Εν συνεχεία, δήλωσε ότι συμφωνεί
στην συγκρότηση 3 επιτροπών με επικεφαλής (εφόσον το δέχονται και οι ίδιοι) τους πρώην
δημάρχους και τη συγκρότησή τους με 4-5 μέλη. Και αν συμφωνήσουν σε αυτό, να
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προχωρήσουν σε μια 3μελή γραμματεία - επιτροπής συντονισμού, που θα συγκεντρώνει τα
θέματα και θα τα δίνει στις επιτροπές. Κατόπιν κάλεσε το σώμα αν συμφωνεί με την
πρόταση αυτή.
Ο κ.Πέππας διατύπωσε την άποψη ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
ορισθούν εκ των προτέρων συγκεκριμένοι επικεφαλής στις επιτροπές.
Η κα Π.Φραγκογιαννοπούλου πρότεινε την συγκρότηση μιας γραμματειακής
υποστήριξης (όπως το έθεσε ο κ.Τζουλέκης) όπου ο κάθε φορέας θα υποβάλει το θέμα του
(οι πολλές επιτροπές πλατειάζουν) και αυτή θα τα αξιολογεί.
Ο κ.Α.Παρασκευόπουλος πρότεινε, με βάση την εμπειρία του Επιμελητηρίου
(Διοικητική Επιτροπή), η συνεδρίαση ΕΔ να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Τα μέλη
εισηγούνται μέσω e-mail ή fax μέσα στο πρώτο 20ήμερο του μήνα και η 3μελής ή 5μελής
επιτροπής που εισηγείται ο Πρόεδρος και στο επόμενο 10ήμερο η «επιτροπή αυτήγραμματειακή υποστήριξη» θα έχει αξιολογήσει τα e-mails ή fax των μελών και θα κάνει
εισήγηση στον Δήμαρχο ή σε κάποια αρμόδια επιτροπή. Η εμπειρία στο επιμελητήριο
χαρακτηρίζεται από τη ταχύτητα πληροφορίας, ταχύτητα ενημέρωσης προς όλο τον κόσμο.
Αφού τα μέλη της ΔΕΔ ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν
αποδεκτές οι προτάσεις που κατατέθηκαν.
Αφού τα μέλη της ΔΕΔ ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος πήρε το
λόγο και είπε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η μία άποψη υποστηρίζει τη συγκρότηση
διευρυμένης γραμματείας – 5μελής – και η άλλη την συγκρότηση επιτροπών.
Ο Πρόεδρος προέκρινε την πρόταση της διερευνημένης γραμματείας με επιπλέον
ρόλο συντονιστή. Ως μέλη της, πρότεινε τους τρεις πρώην δημάρχους, ένα εκπρόσωπο του
Εμπορικού Επιμελητηρίου τον κ.Α.Παρασκευόπουλο, και έναν εκπρόσωπο της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης τον κ.Α.Αποστολόπουλο.
Εν συνεχεία, ρώτησε το σώμα εάν συμφωνεί ή εάν θέλει να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία.
Ο κ.Δ.Ράλλης (πρώην Δήμαρχος) εξέφρασε κάθε συμπαράσταση στο έργο που
επιτελείται αλλά αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε αυτή.
Ο Πρόεδρος απευθύνθηκε θεσμικά στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και ο
κ.Ν.Κυπρούλης απάντησε θετικά με την προϋπόθεση ότι το όργανο θα είναι 3μελές. Ο
Πρόεδρος επέμεινε στην πρότασή του για 5μελές όργανο και ο κ.Ν.Κυπρούλης συμφώνησε.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και την
πρόταση του Προέδρου, όπως επίσης και τις απόψεις, μετά των σχετικών προτάσεων, των
μελών της
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Ομόφωνα αποφασίζει υπέρ

της αποδοχής της υποβληθείσας πρότασης για την συγκρότηση πενταμελούς διευρυμένης
γραμματείας με ρόλο συντονιστή και μέλη τους:
κ. Δ.Κράλλη (πρώην δήμαρχο)
κ. Β.Παπαδόπουλο (πρώην δήμαρχο)
κ. Ν.Κυπρούλη (εκπρόσωπο του Δ.Σ.Α.)
κ. Α.Παρασκευόπουλο (εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ηλείας) και
κ. Α.Αποστολόπουλο (εκπρόσωπο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Ως

έδρα της επιτροπής ορίστηκε είτε στο νέο χώρο συνεδρίασης του δημοτικού

συμβουλίου στη Βιβλιοθήκη μέχρι να ετοιμαστεί ένα γραφείο στην πρώην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο του Πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου, που
είναι στην πρώην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2015.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αμαλιάδα, 26-08-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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