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ΑΠΟΦΑΣΗ 9

Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΟΥ «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό
Νοσοκομείο) οδός Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
«Ο ΑΡΙΩΝ», στις δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄ μ.μ.,
συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», αποτελούμενη από τους
κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαρδάκη
Ευστράτιο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 2) Δρίκο Γεώργιο, τακτικό
μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Μάνδρας-Ειδυλλίας), 3) Νταουσάνη Ιωάννη, τακτικό μέλος
(Δημοτικό Σύμβουλο Ναυπακτίας), 4) Πέρρα Σωτήριο, τακτικό μέλος, (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 5) Αποστόλου Ιωάννη, αναπληρωματικό
μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου
αυτής, με αριθ. πρωτ. 365/11-11-2019, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη,
σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή
και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2019-2021.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), ο Σύνδεσμος διοικείται από το
διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλίου του Συνδέσμου, ως πρόεδρο και δύο
(2) μέλη, σε συμβούλια έως και είκοσι πέντε (25) μελών. Σε συμβούλια από είκοσι έξι (26)
έως εβδομήντα πέντε (75) μέλη, η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και
τέσσερα (4) μέλη και, σε πολυμελέστερα συμβούλια, από τον πρόεδρο και έξι (6) μέλη.
Από τα μέλη αυτά το ένα (1) εκλέγεται αντιπρόεδρος. Στις τριμελείς εκτελεστικές επιτροπές, εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, στις πενταμελείς δύο (2) και στις επταμελείς τρία (3). Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών της. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και της
εκτελεστικής επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους
για σοβαρό λόγο, σχετικά με τη λειτουργία του συνδέσμου, με απόφαση του οικείου συμ1
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βουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ως εκ τούτου, καλούμαστε να εκλέξουμε τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2019-2021, μεταξύ των τεσσάρων (4) τακτικών
μελών της Ε.Ε.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί όσους επιθυμούν, να αυτοπροταθούν ή να προτείνουν
άλλον για το αξίωμα του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στο σημείο αυτό για το εν λόγω αξίωμα, προτάθηκε ομόφωνα από τα παρόντα Μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ο κ. ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος
Μάνδρας-Ειδυλλίας). Κατόπιν με ψηφοφορία δια ανάτασης της χειρός, η πρόταση γίνεται
ομόφωνα αποδεκτή.
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου
246 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του

ίδιου νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/
07.06.2010) και μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εκλέγει ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»,
τον κ. ΔΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (Δημοτικό Σύμβουλο Μάνδρας-Ειδυλλίας) για την διετία 20192021.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2019.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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