
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-

Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 11/2019 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. απόφ.    102/2019                                       Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί  έγκρισης  αποφάσεως  του  Δ.Σ.  της  Κ.Ε.Δ.Α.  που
αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομι-
κού έτους 2019

Σήμερα την 01η  Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
Αίγινας συνήλθε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται
επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’
αριθ.  πρωτ.  8920/01.08.2019  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Θεριανού  Στυλιανού  που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν:
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Ζορμπάς Ιωάννης, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Πάλλης
Στυλιανός, 5/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 6/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 7/Τσούρης Ανάργυρος,
8/Πτερούδης  Νικόλαος,  9/Λεούσης  Νεκτάριος,  10/Πούντος  Νικόλαος,  11/Τρίμης  Κυ-
ριάκος (Αντιπρόεδρος), 12/Μεθενίτης Παντελής, 13/Τσατήρης Γεώργιος, 14/Οικονόμου Νι-
κόλαος,  15/Σαλπέα- Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας)  και  16/Θεριανός Στυλιανός (Πρόε-
δρος).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος    προσήλθε   στη συνεδρίαση κατά τη  
διάρκεια της συζήτησης του 2  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Απόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Βατικιώτης Δημήτριος, 3/Δέδες Ευάγγελος, 4/Λορέντζος
Γ. Αθανάσιος, 5/Πάλλης Ελευθέριος, 6/Πούντος Ιωάννης, 7/Δούκας Σωκράτης, 8/Τζίτζης
Φίλιππος,  9/Λαμπαδάριος  Στυλιανός  και  10/Ντελής  Αντώνιος,  αν  και  νόμιμα
προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ. Κυψέλης).
Απόντες:  1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ. Βαθέος) και
3/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ. Μεσαγρού), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 

Ο πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Πέρδικας
κ. Αμάφης Αναστάσιος  ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη  Συνεδρίαση  παρίστατο  και  ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Μούρτζης,  ο  οποίος  είχε
προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης και πάντως προ της
ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Μούρτζη
Δημήτριο  ο  οποίος  ζήτησε  από  το  Σώμα  να  εγκρίνει  τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναπτύσσοντας τους λόγους του επείγοντος για το κάθε
ένα  θέμα  ξεχωριστά.  Αναφορικά  με  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  ότι  η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη καθώς
συνδέεται ευθέως με την ομαλή οικονομική λειτουργία του Νομικού αυτού Προσώπου του
Δήμου και ενώ το νησί βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.  

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του κ. Δημάρχου με την οποία δικαιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  Ο μ ό φ ω ν α
Επί 16 παριστάμενων μελών

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Θέμα 5ο                                          Αριθ. Απόφ.  102/2019

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ. αριθμ.  86/2019 απόφαση του Διοικ.  Σ/λίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού της, έτους 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-  την υπ. αριθμ. 86/2019 απόφαση του Διοικ. Σ/λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Αίγινας.
- την τοποθέτηση και τις περαιτέρω διευκρινήσεις που εδόθησαν προς το Σώμα από την
παριστάμενη Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
-  τις διατάξεις του Ν.  3463/2006 (ΔΚΚ) και του Ν. 3852/2010
και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  η  οποία  με  λεπτομέρεια  αναφέρεται  στα  αναλυτικά
πρακτικά της Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  κατά πλειοψηφία
Με 11 ΥΠΕΡ, έναντι 6 ΚΑΤΑ
Επί 17 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την υπ. αριθ. 86/2019 απόφαση του Διοικ. Σ/λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αίγινας Αίγινας με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της
έτους 2019.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζορμπάς Ιωάννης, Γεννίτσαρης Κων/νος, Πτερούδης
Νικόλαος, Πούντος Νικόλαος και Τσατήρης Γεώργιος, οι οποίοι ψήφισαν «παρών».
Απείχε της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος. (Η λευκή ψήφος ή
η άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος
λογίζεται παρόν).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 102/2019
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Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται.

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός
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