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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  7

της 12ης Απριλίου 2022
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Θ Ε Μ Α 6ο:  Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού
                          του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2022,
ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  17:30  συνήλθε  σε  τακτική  (μεικτή)
συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), την υπ΄ αριθ.
643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και την
από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  ύστερα  από  την  υπ'  αριθμ.  5989/08-04-2022  πρόσκληση  της
Προέδρου του κας. Κορδαλή Σωτηρίας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  ν.  3852/2010,  όπως  έχουν
τροποποιηθεί  και  ισχύουν,  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  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 Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα
δεκαοκτώ (21), η κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Στην  παρούσα  συνεδρίαση  συμμετείχαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων,  ήτοι οι
κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  –  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,  Γκεζερλής
Γεώργιος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Βασιλείου  Βασίλειος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,  3.Παντελέου
Κων/νος,  4.Πέτρου  Παναγιώτης,  5.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  6.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Πριν  την  συζήτηση  οποιουδήποτε  θέματος  δήλωσαν  συμμετοχή  οι  κ.κ.
Πρωτονοτάριος Δημήτριος και Βασιλείου Βασίλειος. 
Πριν την συζήτηση του 2  ου   θέματος αποχώρησε ο κ. Δέδες Δημήτριος, ενώ πριν την  
λήψη απόφασης επ΄ αυτού αποχώρησε ο κ. Πρωτονοτάριος Δημήτριος. 
Πριν την συζήτηση του 5  ου   θέματος Αποχώρησε ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, ενώ  
πριν την λήψη απόφασης επ΄ αυτού αποχώρησαν η κα. Πρωτοπαππά Μαρία και οι
κ.κ. Πέτρου Θεόδωρος και Νικολάου Σωτήριος.

  Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση
ενός έκτακτου), η κα. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α΄),
όπως  αντικαταστάθηκαν  και  ισχύουν,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  το  δημοτικό
συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές
για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
2.  Η υπ' αριθ. 61/11-03-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω25ΘΩΛ3-
ΔΝΓ), η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1151/33259/06-5-2019 Απόφαση
Γενικού  Γραμματέα  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι,  περί  έγκρισης  Κανονισμού  λειτουργίας  της
Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας. 
3. Η υπ' αριθ. 274/26-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΗ3ΚΩΛ3-
ΡΙΘ) περί συγκρότησης εννεαμελούς Επιτροπής Τουρισμού στον Δήμο μας, για το
χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι
έως  31/12/2023,  με  την  οποία  μεταξύ  άλλων  ορίστηκε  τακτικό  μέλος  ο
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Νικόλαος με αναπληρώτριά του την ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Φανουρία ως
εκπρόσωποι του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων.
4. Η υπ΄ αριθ. 125/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΨΡΗΩΛ3-356)
περί ανασυγκρότησης της εν λόγω  Επιτροπής.
5. Το  υπ΄  αριθ.  5252/29-03-2022  έγγραφο  του  Εμπορικού  &  Επαγγελματικού
Συλλόγου  Αγίων  Θεοδώρων  προς  τον  Δήμο  μας,  με  το  οποίο  ορίζονται  νέοι
εκπρόσωποί τους στην Επιτροπή Τουρισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α    

Την αντικατάσταση  των εκπροσώπων του Εμπορικού & Επαγγελματικού
Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων, ήτοι του κ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ Νικόλαου - τακτικού μέλους
και της κας. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Φανουρίας, αναπληρωματικού μέλους, στην Επιτροπή
Τουρισμού  του  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων,  και  τον
ορισμό στην  θέση  αυτών  του  κ.  ΖΑΛΕΡ Γιάννη  και  του  κ.  ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ  Ηλία,
αντίστοιχα, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας
της Επιτροπής, ήτοι έως 31/12/2023.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ. 274/26-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως έχει τροποποιηθεί. 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Τουρισμού ανασυγκροτείται και έχει ως εξής:
1) ΓΚΙΩΝΗ  Γεώργιο  -  Δήμαρχο,  ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  του  τον
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιο - Αντιδήμαρχο - δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του
Δημάρχου,  ο  οποίος θα εκτελεί  και  χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής,



2) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο - Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον ΔΗΜΟΥ
Κωνσταντίνο - δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου,
3) ΚΟΡΔΑΛΗ  Σωτηρία,  με  αναπληρωτή  της  τον  ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ  Δημήτριο  -
δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου,
4) ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία,  με  αναπληρωτή  της  τον  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ  Κων/νο  -
δημοτικούς συμβούλους των λοιπών παρατάξεων,
5) ΔΡΙΤΣΑ Αλκιβιάδη, με αναπληρωτή του τον  ΠΕΤΡΟΥ Θεόδωρο  - δημοτικούς
συμβούλους των λοιπών παρατάξεων,
6) ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ  Σοφία  με  αναπληρωτή  της  τον  ΜΠΑΚΟ  Βασίλειο,  ως
εκπροσώπους της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
7) ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ  Σπυρίδωνα  με  αναπληρωτή  του  τον  ΒΛΑΣΣΗ  Δημήτριο,  ως
εκπροσώπους του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (LTO),
8) ΚΟΝΤΗ Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον ΦΙΛΗ Γιάννη, ως εκπροσώπους του
Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»,
9) ΖΑΛΕΡ Γιάννη με αναπληρωτή του τον ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ηλία, ως εκπροσώπους του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  44/2022.

Η Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 3 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
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