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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 19 
της 26ης Σεπτεμβρίου 2019

  Αριθμός  Απόφασης  235

ΘΕΜΑ 14ο : Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο νέο Διοικητικό
                    Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής
                    Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)
                    "Ο ΑΡΙΩΝ"  
                      
Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26η  του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους
2019, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18591/26-09-2019 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Θυμή Φίλιππου και σε συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της
25ης Σεπτεμβρίου 2019 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 18221/20-09-2019 πρόσκληση), η οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκαν με
εκείνες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους
προέδρους  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.
Θεοδώρων και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν
απών,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της  ημερήσιας
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι έξι (26), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:  1  Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
3.Βασιλείου  Δημήτρης,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Δέδες  Δημήτριος,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κόντη  Κασσιανή,  11.Κοντός  Γεώργιος,  12.Κορδαλή  Σωτηρία,  13.Λογοθέτης
Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Νικολάου Σωτήριος, 16.Παντελέου Κων/νος,
17.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  18.Πέρρας  Σωτήριος,  19.Πέτρου  Θεόδωρος,
20.Πέτρου  Παναγιώτης,  21.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  22.Πρωτοπαππά  Μαρία,
23.Ράτης  Σπυρίδων,  24.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  25.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,
26.Σταυρόπουλος Κων/νος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, ήτοι κ.κ. Σακέλλης Μάριος
και Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Βασιλείου Βασίλειος.
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Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων  Ισθμίας  και  Πισίων,  ήτοι  οι  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου
Δημήτριος, αντίστοιχα.

Πριν την συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. Δήμαρχος.
Πριν την συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ισθμίας, κ.
Γκεζερλής.
Πριν την συζήτηση του 14ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ασημακόπουλος. 

Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση
τριών έκτακτων), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 11425/8-3-93 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/τ. Β΄/17-3-
93),  περί  σύστασης του Συνδέσμου Προστασίας και  Ορθολογικής Ανάπτυξης του
Κορινθιακού  Κόλπου  ‘’Ο  ΑΡΙΩΝ’’,  του  οποίου  μέλος  ήταν  και  ο  τέως  Δήμος
Λουτρακίου – Περαχώρας.
2.Η  υπ’  αριθμ.  46/2011  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  μεταξύ
άλλων εγκρίθηκε η  συμμετοχή του πλέον διευρυμένου, ύστερα από την εφαρμογή
του  Προγράμματος  “Καλλικράτης”,   Δήμου  Λουτρακίου  –  Αγ.  Θεοδώρων  στον
ανωτέρω Σύνδεσμο.
3. Το υπ’ αριθ. 283/09-09-2019 (με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 17129/09-09-2019)
έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού
Κόλπου  (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)  "Ο  ΑΡΙΩΝ"  περί  εκλογής  αντιπροσώπων  των  Δήμων  στο
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
4. Οι  διατάξεις  του  άρθρου  246  του  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.Α’/8-6-2006)
“Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο
22  του  Ν.  3536/2007  (Φ.Ε.Κ.  42/τ.Α’/23-2-2007),  αναφορικά  με  τη  διοίκηση  των
Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό συμβούλιο
εκλέγει,  για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, ως αντιπροσώπους του στο
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη του ή το Δήμαρχο. Σε περίπτωση που ένα
δημοτικό συμβούλιο εκλέγει  περισσότερους από δύο (2)  εκπροσώπους,  ένας  (1)
από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται
μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Η θητεία των
αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται  ανάλογα οι  διατάξεις  της παρ.  1,  πλην του πρώτου
εδαφίου και της παρ. 3 του άρθρου 229.
5. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, αναφορικά με ρυθμίσεις
για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ
και των Συνδέσμων τους.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 3463/2006, οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 21/2011
(αριθ.  πρωτ.  7950/17-2-2011)  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς κι εκείνες του άρθρου 64 του
Ν.  3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκαν  από  εκείνες  του  άρθρου  71  του  Ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκαν από αυτές του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, καθώς
και τις διατάξεις των υπ΄ αριθ. 87/59646/2019 και 102/63900/2019 εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει ότι η εκλογή
των αντιπροσώπων των Δήμων στους Συνδέσμους γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 περί ρυθμίσεων θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες
του άρθρου 6 του Ν. 4555/2018 σχετικά με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, δύο (2)
εκπροσώπων  του  Δήμου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ανωτέρω  Συνδέσμου,



τονίζοντας ότι, βάσει του ανωτέρω αριθμού των εκπροσώπων του Δήμου μας, δεν
προκύπτει υποχρέωση του Συμβουλίου να αναδείξει εκπρόσωπο από τη μειοψηφία
του.

Εν  συνεχεία  ο  κ.  Δήμαρχος  υπέδειξε  τους  δημοτικούς  συμβούλους  της
παράταξής του κ. Πέρρα Σωτήριο και κ. Ράτη Σπυρίδωνα.

Κατόπιν  διενεργήθηκε  μυστική  ψηφοφορία  και  καταμέτρηση  των
ψηφοδελτίων, κατά την οποία βρέθηκαν επί  είκοσι  πέντε  (25) ψηφισάντων είκοσι
πέντε (25) έγκυρα ψηφοδέλτια.

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, βρέθηκαν 25 ψήφοι υπέρ του κ. Πέρρα
και 25 ψήφοι υπέρ του κ. Ράτη.

Σύμφωνα  με  το  αποτέλεσμα  αυτό,  εκπρόσωποι  του  Δήμου  στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του  Κορινθιακού  Κόλπου  (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)  "Ο  ΑΡΙΩΝ"  εκλέγονται  οι  δημοτικοί
σύμβουλοι  της πλειοψηφίας κ. ΠΕΡΡΑΣ Σωτήριος του Ιωάννη και κ.  ΡΑΤΗΣ
Σπυρίδων του Γεωργίου, για τη δημοτική περίοδο 01/09/2019 – 31/12/2023 και
μέχρι την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  235/2019.  

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 07 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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