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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 6
της 5ης Μαρτίου 2017
Αριθμός Απόφασης 45
Θ Ε Μ Α 1ο:

Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου,
του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3433/01-032017 πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45/2014
Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Μαρίας. Η ανωτέρω πρόσκληση νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-062010), περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο και τον
Δήμαρχο κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να
προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,
των τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλω είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25), η Προεδρεύουσα δημοτική σύμβουλος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πρωτοπαππά Μαρία - Προεδρεύουσα, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχάλης, 5.Θυμής Φίλιππος,
6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος,
9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Πέτρου Παναγιώτης, 11.Ράτης Σπυρίδων,
12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Σπύρου Κων/νος,
15.Στάμου Γεώργιος, 16.Παύλου Παύλος, 17.Βαρελάς Παναγιώτης,
18.Γεωργίου Χαράλαμπος, 19.Λογοθέτης Κων/νος, 20.Δόσχορης Κων/νος,
21.Μουζάκης Αθανάσιος, 22.Κοφινάς Ηλίας, 23.Θεοδώρου Αγγελική,
24.Πέτρου Θεόδωρος, 25.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Η Προεδρεύουσα δημοτική σύμβουλος κα Πρωτοπαππά Μαρία,
κηρύσσοντας την έναρξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης, ανέθεσε τα
καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών
εκλογής στη δημοτική υπάλληλο κα Γκιώνη Ειρήνη και ρώτησε αν η

συνεδρίαση θα είναι δημόσια, το οποίο και αποφασίστηκε ομόφωνα από τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης πρότεινε ως ψηφολέκτες, για τη διεκπεραίωση τόσο της
εκλογής του προεδρείου όσο και των επόμενων κατά την παρούσα
συνεδρίαση εκλογών, τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Κορδαλή
Σωτηρία και τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Πέτρου Θεόδωρο, τους
οποίους ομόφωνα το Σώμα και όρισε.
Εν συνεχεία ενημέρωσε το Σώμα ότι η θητεία του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου θα λήξει στις 31/08/2019, με την λήξη της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και η παρούσα εκλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 43/2014 (με αριθμ. πρωτ.
30565/6-8-2014) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.).
Τέλος ενημέρωσε σχετικά με την διαδικασία ότι ο κ. Πέτρου Θεόδωρος,
σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, κατόπιν της ανεξαρτητοποίησής του
δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και δεν μπορεί να ψηφίσει κατά την Α΄
φάση, όποτε και ψηφίζουν οι παρατάξεις, ενώ μπορεί να ψηφίσει κατά την Β΄
φάση, οπότε και ψηφίζει το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου.
Α’ Φάση - Ανάδειξη υποψηφίων πλειοψηφίας και μειοψηφίας για το
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως η Προεδρεύουσα κάλεσε χωριστά α) τους συμβούλους της
παράταξης της πλειοψηφίας για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωμα
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, β) τους συμβούλους της
παράταξης της μείζονος μειοψηφίας για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το
αξίωμα του Αντιπροέδρου και γ) τους συμβούλους των λοιπών παρατάξεων
της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη ενός υποψηφίου
για το αξίωμα του Γραμματέα.
Εν συνεχεία η πλειοψηφία ομόφωνα επέλεξε τη φανερή ψηφοφορία για
την εκλογή της παρούσας φάσης, ενώ η μειοψηφία ομόφωνα επέλεξε τη
μυστική ψηφοφορία.
Η πλειοψηφία, ακολούθως, και συγκεκριμένα ο κ. Δήμαρχος πρότεινε
ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τον
δημοτικό σύμβουλό της κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, ο οποίος και αποδέχτηκε την
υποψηφιότητα.
Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και συγκεκριμένα ο κ. Παύλου
Παύλος δήλωσε ότι δεν θα προτείνει υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
το σύνολο των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας πρότεινε ως
υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου τον σύμβουλό της κ. ΚΟΦΙΝΑ Ηλία.
Επίσης για την θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τον
δημοτικό σύμβουλό της κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Αθανάσιο, οι οποίοι και αποδέχτηκαν
την υποψηφιότητά τους.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας
και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ελάσσονος μειοψηφίας (καθώς
η μείζονα μειοψηφία δεν πρότεινε υποψήφιο), κατά την οποία:
α) Ο κ. Πέτρου Παναγιώτης έλαβε (15) ψήφους επί συνόλω (15)
ψηφισάντων (ήτοι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της παράταξης της πλειοψηφίας που ανέρχονται σε δεκαέξι).

β) Ο κ. Κοφινάς Ηλίας έλαβε (5) ψήφους επί συνόλω (6) ψηφισάντων,
ενώ υπήρχε και ένα λευκό (ήτοι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας που
ανέρχονται σε επτά και μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Πέτρου σε έξι).
γ) Ο κ. Μουζάκης Αθανάσιος έλαβε (5) ψήφους επί συνόλω (6)
ψηφισάντων, ενώ υπήρχε και ένα λευκό (ήτοι εξασφάλισε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης της ελάσσονος
μειοψηφίας που ανέρχονται σε επτά και μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ.
Πέτρου σε έξι).
Συνεπώς κατά τη φάση αυτή αναδείχθηκαν υποψήφιοι: α) για το
αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. ο κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης, β) για το αξίωμα
του Αντιπροέδρου ο κ. ΚΟΦΙΝΑΣ Ηλίας και γ) για το αξίωμα του Γραμματέα
ο κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος.
Β’ Φάση - Εκλογή μελών Προεδρείου από το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προεδρείου,
συνήλθαν από κοινού, όλοι οι σύμβουλοι και της πλειοψηφίας και της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ο ανεξαρτητοποιηθείς
δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρου Θεόδωρος, για την εκλογή πλέον από το
σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, χωριστά και με μυστική
ψηφοφορία, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, ανάμεσα
μόνο στους αναδειχθέντες κατά την ανωτέρω διαδικασία υποψηφίους, και
καταρτίστηκαν τα σχετικά ψηφοδέλτια.
Η Προεδρεύουσα ενημέρωσε τους παριστάμενους δημοτικούς
συμβούλους ότι θέτουν μέχρι ένα σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο για
κάθε αξίωμα του Προεδρείου.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, κατά την οποία
βρέθηκαν, επί συνόλω (25) ψηφισάντων, (23) έγκυρα ψηφοδέλτια και δύο
λευκά. Εν συνεχεία έγινε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι ο
αναδειχθείς από την πλειοψηφία υποψήφιος κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης έλαβε
είκοσι τρεις (23) ψήφους και συνεπώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (27 μέλη).
Στη συνέχεια διεξήχθη μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων,
κατά την οποία βρέθηκαν επί συνόλω (25) ψηφισάντων (24) έγκυρα
ψηφοδέλτια κι ένα λευκό. Ακολούθησε καταμέτρηση των σταυρών και
βρέθηκε ότι ο αναδειχθείς υποψήφιος κ. ΚΟΦΙΝΑΣ Ηλίας έλαβε είκοσι
τέσσερις (24) ψήφους και συνεπώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (27 μέλη).
Τέλος έγινε μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, κατά την οποία
βρέθηκαν επί συνόλω (25) ψηφισάντων (23) έγκυρα ψηφοδέλτια και δύο
λευκά. Ακολούθησε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι ο αναδειχθείς
υποψήφιος κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος έλαβε είκοσι τέσσερις (23) ψήφους και
συνεπώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου (27 μέλη).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά εκλέγονται για το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/08/2019

α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης.
β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος από
τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας κ. ΚΟΦΙΝΑΣ Ηλίας.
γ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος από τις
παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 45/2017.
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 6 Μαρτίου 2017
Η Προεδρεύουσα
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