
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ      ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -10/2020- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  97 /2020 

 
ΘΕΜΑ: « Επί αιτήσεων κ.κ. Αστερή Ευγένιου για παραίτηση από τη θέση τού προέδρου τού ΝΠΔΔ «Ο 
ΗΛΕΙΟΣ», Κανελλακοπούλου Αδαμαντίας από τη θέση τής αντιπροέδρου, και Χριστοφόρου 
Ευάγγελου και Λαμπρόπουλου Βασιλείου από τη θέση των μελών τού διοικητικού του συμβουλίου» 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, την 30 Μάϊου 2020, ημέρα Σάββατο, συνήλθε, δια περιφοράς, σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, με ώρα έναρξης τής συνεδρίασης 19.30΄ και λήξης 21.00΄, 
κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 10/9018/26.5.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 

 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 10 τής από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55), και της παρ.1 
του άρθρου 43 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» της από  30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 

 Στη συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης, και οι παρακάτω 
δημοτικοί σύμβουλοι, σε σύνολο «33»: 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος –Αντιδήμαρχος Δ.Ε 
Πηνείας. 

16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 

 
2. Νικολόπουλος Χρήστος  17. Λοχοβίτης Νικόλαος 

3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

5. Παπαδάκος Ανδρέας   

6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -  Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα   
9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος  
10. Μπακέλλας Γεώργιος   
11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας  
12. Αστερής Ευγένιος   
13. Παλυβός Χρήστος   
14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος   
15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   
 

Απόντες/Απούσες 
 (Οι οποίοι/ες δεν δήλωσαν συμμετοχή αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

  1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ 
ΜΕΡΑ], 2. Μαρτζάκλη Θεώνη, 3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 5. 
Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ντάνασης Χαράλαμπος, 8. 
Αμπού Χάντμπα Μισέλ, 9. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Τσαούσης Διονύσιος, 11. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 
12. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 13. Μαυρίκος Παναγιώτης. 14. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης 
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ], 15. Κράλλης Γεώργιος, 16. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ. 
 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Λαϊκή Συσπείρωση υπέβαλε την παρακάτω δήλωση: 

 «Ζητήσαμε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των 
μελών. Το αίτημά μας αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το προεδρείο. Συμμετέχουμε στη σημερινή 
συνεδρίαση, γιατί υπάρχουν σημαντικά θέματα και θέλουμε να καταγραφεί η θέση μας». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
ΑΔΑ: Ψ5Σ6ΩΡΘ-ΧΩΟ



5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης 
Έχουν τεθεί υπόψη των συμβούλων οι αιτήσεις παραίτησης από το διοικητικό συμβούλιο τού 

ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», των  παρακάτω μελών: 

 Υπ΄αριθμ. 7288/30.4.2020 του κ. Αστερή Ευγένιου, από τη θέση τού πρόεδρου. 

 Υπ΄αριθμ. 9031/26.5.2020 της κας Κανελλακοπούλου Αδαμαντίας, από τη θέση τής 
αντιπρόεδρου. 

 Υπ΄αριθμ. 8318/15.5.2020 του κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου, από τη θέση τού μέλους-δημοτικού 
συμβούλου. 

 Υπ΄αριθμ. 8316/15.5.2020 του κ. Λαμπρόπουλου Βασιλείου από τη θέση τού μέλους-δημότη. 
 Επί αυτών, ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης έχει εισηγηθεί να γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις και προτείνει 
την αντικατάστασή τους ως εξής: 

1. Στη θέση τού κ. Χριστοφόρου, τον δ.σ κ. Μπακέλλα Γεώργιο. 
2. Στη θέση τού κ. Λαμπρόπουλου, τον δημότη κ. Κωνσταντόπουλο Κων/νο. 

 Ως πρόεδρο προτείνει τον κ. Μπακέλλα, και ως αντιπρόεδρο το ήδη μέλος τού διοικητικού 
συμβουλίου, κ. Παρασκευόπουλο Γεώργιο. 
 Στη συνέχεια, τα μέλη τοποθετήθηκαν και ψήφισαν. 
 Ο κ. Ζαχαρόπουλος ψήφισε θετικά σε όλα, εκτός της εκλογής του αντιπρόεδρου. 

  Ο κ. Αστερής δήλωσε: «Ψηφίζω ναι στον ορισμό του κυρίου  Μπακέλλα στη θέση του προέδρου, 
όχι στον ορισμό του κυρίου Παρασκευόπουλου στη θέση του αντιπροέδρου, διότι "υπηρέτησε" αυτή τη 
θέση   με πλήρη απαξίωση και ανύπαρκτη συναδελφική αλληλεγγύη απέναντι εμού, που υπηρέτησα το 
νομικό πρόσωπο ως πρόεδρος, αλλά απέναντι και στο δημοτικό συμβούλιο που τον ψήφισε. Είχε σχεδόν 
μηδενική παρουσία στα διοικητικά συμβούλια του νομικού προσώπου». 
 Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε υπέρ ως προς τις παραιτήσεις και λευκό ως προς τα πρόσωπα  που 
προτείνονται. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  

1) Τις αιτήσεις των παραιτηθέντων,  
2) Τις διατάξεις τού άρθρ. 240 του Ν. 3463/06 [ΚΔΚ] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
3) Την ΑΔΣ 244/2019 «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας ‘Ο ΗΛΕΙΟΣ’», 
4) Την πρόταση του Δήμαρχου,  
5) Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, παρ. 1.3: Αποφάσεις που δεν αποστέλλονται για έλεγχο 
νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας», 

6) Τις διατάξεις τής από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55/2020), 
7) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 της από  30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/2020), 
8) Την 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των δήμων» - «Λειτουργία συλλογικών οργάνων», 

 
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Αστερή Ευγένιου, Κανελλακοπούλου Αδαμαντίας, 

Χριστοφόρου Ευάγγελου και Λαμπρόπουλου Βασιλείου  από τις θέσεις που έχουν στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ». 

2. Ορίζει ως μέλη τού διοικητικού συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας 2019-2023, τους 
παρακάτω: 

 Μπακέλλας Γεώργιος, μέλος - δημοτικός σύμβουλος, στη θέση τού κ. Χριστοφόρου. 

 Κωνσταντόπουλος Κων/νος, μέλος – δημότης, στη θέση τού κ. Λαμπρόπουλου,  
3. Εκλέγει πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», τον κ. 

Μπακέλλα Γεώργιο και αντιπρόεδρο τον κ. Παρασκευόπουλο Γεώργιο 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΔΣ 244 /2019. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -97- έτους 2020 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
                      Γιάννης Λυμπέρης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
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