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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός 

Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις 

οκτώ (8) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, συνήλθε η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλ-

βατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαλαούρα Νικόλαο, 

τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), 3) Παπαδημητρίου 

Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 4) Παπακωνσταντίνου Κων-

σταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 5) Πέρρα Σωτήριο, αναπληρω-

ματικό μέλος, (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), μετά από 

γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 180/1-9-2017, η οποία κοινοποι-

ήθηκε 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, (Δημο-

τικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συ-

νεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙ-

ΩΝ» οικονομικού έτους 2018». 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει το συνημμένο προσχέδιο 

Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για το Oικονομικό έτος 2018, το οποίο αποτελεί αναπό-

σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και καλεί τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 

Σ.Π.Ο.Α.Κ. για το οικονομικό έτος 2018, έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των Μελών και 

μετά από διαλογική συζήτηση,  

Ομόφωνα Αποφασίζει 

α) Την κατάρτιση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 

Οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Προϋπολογισμού του 

Σ.Π.Ο.Α.Κ. για το Οικονομικό έτος 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα-

ρούσας απόφασης.  

β) Υποβάλλει το προσχέδιο Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομι-

κού έτους 2018, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη 

γνώμη του επ’ αυτού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2017. 

 Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 


