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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5
της 24ης Φεβρουαρίου 2020

  Αριθμός  Απόφασης  18

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
                  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.  Δήμου  μας  "Δημοτικό 
                  Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας".

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος &
Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 24η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα 17:00,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2747/20-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή
Φίλιππα,  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 & Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος
ήταν  παρών, 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  είκοσι  τρία  (23),  ο  κ.
Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος, 2.Βασιλείου Βασίλειος, 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.Λογοθέτης  Κων/νος,  13.Μουζάκης  Αθανάσιος,  14.Νικολάου
Σωτήριος, 15.Παντελέου Κων/νος, 16.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 17.Πέρρας Σωτήριος,
18.Πέτρου  Παναγιώτης,  19.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  20.Ράτης  Σπυρίδων,
21.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 22.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 23.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Ισθμίας,
Αγ.  Θεοδώρων  &  Πισίων  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος,  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης
Αριστείδης & Λάμπρου Δημήτριος αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Ασημακόπουλος Χρήστος, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Πέτρου Θεόδωρος,
4.Πρωτοπαππά Μαρία, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζε  και  ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Kοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Σακέλλης Μάριος.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος
προσήλθαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κα  Πρωτοπαππά  Μαρία  και  κ.  Ασημακόπουλος
Χρήστος ενώ κατά την διάρκεια συζήτησης του 2  ου   έκτακτου θέματος και πριν την λήψη  
Απόφασης,  αποχώρησαν οι  κ.κ.  Λογοθέτης Κων/νος,  Μουζάκης Αθανάσιος και Δέδες
Δημήτριος.
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Επί του 4ου 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.  273/2019  (με  ΑΔΑ:  680ΚΩΛ3-ΤΓΔ)  Απόφασης  Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. Δήμου μας
"Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", για τη δημοτική περίοδο που λήγει
στις 31/12/2023, όπου μεταξύ άλλων συμμετέχουν σε αυτό ο κ. Βασιλείου Δημήτριο -
δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλείου
Βασίλειο, προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις.

2. Η από 23-12-2019 Προσφυγή της κας Μαρίας Πρωτοπαππά - Επικεφαλής της
δημοτικής  παράταξης  "Δύναμη Δημιουργίας"  κατά της  ανωτέρω Απόφασης,  για  τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.

3. Η υπ΄ αριθ. 9938/31-01-2020 (με αριθ. πρωτ. Δ.Λ.Τ. 25/05-02-2020) Απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
με την οποία κάνει δεκτή την προαναφερόμενη Προσφυγή ως προς το δεύτερο σκέλος
της και ακυρώνει την υπ΄ αριθ. 273/2019 Απόφαση Δ.Σ. μόνο ως προς το μέρος που
αφορά  την  εκλογή  του  κ.  Βασιλείου  Δημητρίου  -  δημοτικού  συμβούλου  και  του
αναπληρωτή του κ. Βασιλείου Βασίλειου - επίσης δημοτικού συμβούλου.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τις λοιπές παρατάξεις να προτείνουν δύο
εκπροσώπους  τους,  ως  τακτικό  και  αναπληρωματικό  μέλος  στο  εν  λόγω Διοικητικό
Συμβούλιο,  στην θέση των Βασιλείου Δημητρίου και Βασιλείου Βασιλείου,  αντίστοιχα,
των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε, προκειμένου να συμπληρωθεί το Δ.Σ. του εν λόγω
Νομικού Προσώπου. 

Εν συνεχεία η κα Πρωτοπαππά πρότεινε τον κ. Βασιλείου Δημήτριο - ως τακτικό
μέλος και τον κ.  Σταυρόπουλο Κων/νο - ως αναπληρωματικό μέλος,  και ακολούθησε
μυστική ψηφοφορία μεταξύ αυτών, από το σύνολο των λοιπών παρατάξεων.

Κατά την ψηφοφορία, επί 14 ψηφισάντων βρέθηκαν 14 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ
των οποίων το ένα (1) λευκό, λαμβάνοντας ο κάθε υποψήφιος από 13 ψήφους.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω,  καθώς  και  τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 273/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
περί  συγκρότησης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.  Δήμου  μας  "Δημοτικό
Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας",  για  τη  δημοτική  περίοδο  που  λήγει  στις
31/12/2023,  συμπληρώνοντάς την  με  τον  ορισμό  του  δημοτικού  συμβούλου  κ.
Βασιλείου  Δημήτριου  ως  τακτικού  μέλους  και  του  δημοτικού  συμβούλου  κ.
Σταυρόπουλου Κων/νου ως αναπληρωματικού μέλους (οι οποίοι κατά τη διενεργηθείσα
μυστική  ψηφοφορία  μεταξύ  των  μελών  των  λοιπών  παρατάξεων  έλαβαν  επί
δεκατεσσάρων ψηφισάντων δεκατρείς ψήφους έκαστος)

Η θητεία των ανωτέρω ακολουθεί τη θητεία του λοιπού Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά η  υπ' αριθμ. 273/2019 Α.Δ.Σ. παραμένει ως έχει

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ.  "Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας" αποτελείται από τους κάτωθι: 

1. Δήμου  Κων/νο  -  δημοτικό  σύμβουλο,  με  αναπληρωτή  τον  Σακελλαρίου
Αναστάσιο - δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από την παράταξη του Δημάρχου)

2. Παπαθανασίου  Αθανάσιο  -  δημοτικό  σύμβουλο,  με  αναπληρωτή  τον
Παντελέου  Κων/νο  -  δημοτικό  σύμβουλο  (προερχομένους  από  την  παράταξη  του
Δημάρχου)

3. Ζερβό Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Μουζάκη Αθανάσιο -
δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από τις λοιπές παρατάξεις) 

4. Βασιλείου Δημήτριο - δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Σταυρόπουλο
Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από τις λοιπές παρατάξεις)

5. Ζερβού  Ελένη  -  δημότισσα,  με  αναπληρώτρια  τη  Μουζάκη  Χαρίκλεια  -
δημότισσα,



6. Πετροπούλου  Μαρία -  δημότισσα,  με  αναπληρώτρια  την  Ηλία  Σοφία  -
δημότισσα,

7. Τον  εκάστοτε  Λιμενάρχη  Κορίνθου,  με  αναπληρωτή  του  τον  εκάστοτε
Υπολιμενάρχη Κορίνθου

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του  ν.π., σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
273/2019  Απόφαση  έχει  οριστεί  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Δήμου  Κων/νος  και  ως
Αντιπρόεδρος έχει εκλεγεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
(μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Α.Υ.Ε.  ΟΤΑ),  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερών  από  τη  δημοσίευσή  της  ή  την  ανάρτησή  της  στο  διαδίκτυο  ή  από  την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  18/2020.

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 26 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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