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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
                   Δ Η Μ Ο Σ
   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 6

της 5ης Μαρτίου 2017

Αριθμός Απόφασης  46

Θ Ε Μ Α  2ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.

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. 
3433/1-3-2017 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. 87/07-06-
2010), 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.
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (1ο θέμα 
της παρούσας συνεδρίασης), το οποίο και πλέον προεδρεύει της 
συνεδρίασης αυτής, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κ. Πέτρου Παναγιώτης, κάλεσε 
το Σώμα να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως  
31/08/2019, σε δημόσια συνεδρίαση όπως έχει ήδη αποφασιστεί. 
Η εκλογή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010 και της υπ’ αριθ. 43/2014 (με αριθ. πρωτ. 30565/6-8-2014) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.)

Επίσης τόνισε στο Σώμα ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 για τον ίδιο, ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει κώλυμα 
συμμετοχής στις ανωτέρω Επιτροπές, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο κώλυμα 
για τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 η ιδιότητα του μέλους των Επιτροπών αυτών δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα των Αντιδημάρχων, 
 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

Ακολούθως τόνισε ότι και σ' αυτή τη διαδικασία ο κ. Πέτρου Θεόδωρος, 
ανεξαρτητοποιηθείς δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, δεν 
μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να ψηφίσει κατά την Α΄ φάση, οπότε 
ψηφίζει το σύνολο της μειοψηφίας, ενώ έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά τη Β΄ 
φάση, οπότε ψηφίζει το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου.
 

Εν συνεχεία ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή αρχικά έξι τακτικών 
μελών (τέσσερις από την πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία) και πέντε 
αναπληρωματικών μελών (τρεις από την πλειοψηφία και δύο από τη 
μειοψηφία) της Οικονομικής Επιτροπής κι ακολούθως αντιστοίχων μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α΄ Φάση - Ανάδειξη υποψηφίων μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) 

της Οικονομικής Επιτροπής από τη μειοψηφία 
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου 

Παναγιώτης κάλεσε πρώτα το σύνολο της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των 
μελών της δύο (2) υποψήφια τακτικά και δύο (2) υποψήφια αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι ο κάθε δημοτικός 
σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσο και τα 
αντίστοιχα αξιώματα (θέσεις).

Η μειοψηφία ομόφωνα επέλεξε τη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή 
των συμβούλων που θα είναι υποψήφιοι.

Για το λόγο αυτό ορίστηκαν ψηφολέκτες οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. 
Κορδαλή Σωτηρία & Πέτρου Θεόδωρος.

Στη συνέχεια προτάθηκαν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
μειοψηφίας κκ. Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης και Δόσχορης 
Κων/νος, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους, ενώ ο κ. 
Ασημακόπουλος Χρήστος αυτοπροτάθηκε για τακτικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής.
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Ακολούθως καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους 
της μειοψηφίας, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των 
ψηφοδελτίων, κατά την οποία επί εννέα (9) ψηφισάντων (λόγω απουσίας του 
κ. Πρωτονοτάριου Δ. και δεδομένου ότι ο κ. Πέτρου Θ. δεν ψηφίζει) έλαβαν: 
α) ο κ. Γεωργίου Χαρ. (6) ψήφους, β) ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης (3) ψήφους, 
γ) ο κ. Δόσχορης Κων/νος (6) ψήφους και δ) ο κ. Ασημακόπουλος Χρ. (1) 
ψήφο.   

Συνεπώς υποψήφιοι από τη μειοψηφία για τακτικά μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής αναδείχτηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Χαράλαμπος και ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος (καθότι ο καθένας τους εξασφάλισε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της 
μειοψηφίας που ανέρχονται σε έντεκα και μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. 
Πέτρου Θ. σε δέκα). Εν συνεχεία έγινε κλήρωση μεταξύ αυτών, από την οποία 
1ος υποψήφιος αναδείχθηκε ο κ. Δόσχορης Κων/νος και  2ος ο κ. Γεωργίου Χ.

Ακολούθως προτάθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της μειοψηφίας κκ. Μουζάκης Αθανάσιος και  Βαρελάς 
Παναγιώτης, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους, ενώ ο κ. 
Ασημακόπουλος Χρήστος αυτοπροτάθηκε για αναπληρωματικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους της 
μειοψηφίας, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των 
ψηφοδελτίων, κατά την οποία επί εννέα (9) ψηφισάντων έλαβαν: 
α) ο κ. Μουζάκης Αθανάσιος (6) ψήφους, β) ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης  (6) 
ψήφους και γ) ο κ. Ασημακόπουλος Χρ. (4) ψήφους.   

Συνεπώς υποψήφιοι από τη μειοψηφία για αναπληρωματικά μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής αναδείχτηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Αθανάσιος και ΒΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης (καθότι ο καθένας τους εξασφάλισε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της 
μειοψηφίας που ανέρχονται σε έντεκα και μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. 
Πέτρου Θ. σε δέκα). Εν συνεχεία έγινε κλήρωση μεταξύ αυτών, από την οποία 
1ος υποψήφιος αναδείχθηκε ο κ. Βαρελάς Π. και  2ος ο κ. Μουζάκης Αθ. 

Β΄ Φάση - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της πλειοψηφίας να θέσουν 
υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγούν  τακτικά μέλη και αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα τέσσερα (4) τακτικά και 
τρία (3) αναπληρωματικά, επισημαίνοντας ότι μπορεί οι υποψήφιοι να είναι 
περισσότεροι των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν.

 Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τότε για τακτικά μέλη τους δημοτικούς 
συμβούλους της πλειοψηφίας  κκ. Νικολάου Σωτήριο,  Βλάσση Ευάγγελο, 
Παπαθανασίου Αθανάσιο και Σακελλαρίου Αναστάσιο, οι οποίοι και 
αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους.

Κατόπιν καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους της 
πλειοψηφίας και με τους υποψηφίους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν κατά 
την Α΄ φάση. 
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Ο κ. Πρόεδρος, αφού επισήμανε ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσους και ο αριθμός των 
τακτικών μελών της Επιτροπής, κάλεσε το σύνολο των μελών του Συμβουλίου 
να εκλέξει τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τόσο από τους 
υποψήφιους της πλειοψηφίας όσο και από τους υποψήφιους της μειοψηφίας.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, κατά 
την οποία βρέθηκαν, επί συνόλω (25) ψηφισάντων, (24) έγκυρα ψηφοδέλτια 
κι ένα λευκό. Εν συνεχεία έγινε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι 
έκαστος των υποψηφίων έλαβε:
α) Νικολάου Σωτήριος (18) ψήφους, β) Βλάσσης Ευάγγελος (21) ψήφους, γ) 
Παπαθανασίου Αθανάσιος (19) ψήφους, δ) Σακελλαρίου Αναστάσιος (18) 
ψήφους, ε) Γεωργίου Χαράλαμπος (22) ψήφους και στ) Δόσχορης Κων/νος 
(23) ψήφους, επί συνόλω έκαστος (25) παρόντων μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ήτοι έκαστος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε κλήρωση μεταξύ των Νικολάου Σωτηρίου και Σακελλαρίου 
Αναστάσιου, οι οποίοι ισοψήφησαν, από την οποία αναδείχθηκε ο κ. 
Σακελλαρίου Αν. 
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ανωτέρω ψηφοφορίας και της 
διεξαχθείσας κλήρωσης, εκλέγονται  τακτικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα έως 31/8/2019, κατά σειρά εκλογής 
τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αθανάσιος, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος, από την 
πλειοψηφία, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος και 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος από τη μειοψηφία. 

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για αναπληρωματικά μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  κκ. 
Σπύρου Κων/νο, Ράτη Σπυρίδωνα και Παντελέου Κων/νο, οι οποίοι και 
αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους.

Κατόπιν καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους της 
πλειοψηφίας και με τους υποψηφίους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν κατά 
την Α΄ φάση. 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού επισήμανε ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσους και ο αριθμός των 
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, κάλεσε το σύνολο των μελών του 
Συμβουλίου να εκλέξει τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
τόσο από τους υποψήφιους της πλειοψηφίας όσο και από τους υποψήφιους 
της μειοψηφίας.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
κατά την οποία βρέθηκαν, επί συνόλω (25) ψηφισάντων, (24) έγκυρα 
ψηφοδέλτια κι ένα λευκό. Εν συνεχεία έγινε καταμέτρηση των σταυρών και 
βρέθηκε ότι έκαστος των υποψηφίων έλαβε:
α) Σπύρου Κων/νος (19) ψήφους, β) Ράτης Σπυρίδων (15) ψήφους, γ) 
Παντελέου Κων/νος  (14) ψήφους, δ) Βαρελάς Παναγιώτης (22) ψήφους και ε) 
Μουζάκης Αθανάσιος (23) ψήφους, επί συνόλω έκαστος (25) παρόντων 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έκαστος συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ανωτέρω ψηφοφορίας, 
εκλέγονται  αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για 
χρονικό διάστημα έως 31/8/2019, κατά σειρά εκλογής τους, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος, ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων και ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ 
Κων/νος, από την πλειοψηφία, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος και ΒΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης από τη μειοψηφία. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α΄ Φάση - Ανάδειξη υποψηφίων μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τη μειοψηφία 

Μετά την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κάλεσε πρώτα το σύνολο της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των 
μελών της δύο (2) υποψήφια τακτικά και δύο (2) υποψήφια αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επισημαίνοντας ότι ο κάθε δημοτικός 
σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσο και τα 
αντίστοιχα αξιώματα (θέσεις).

Η μειοψηφία ομόφωνα επέλεξε τη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή 
των συμβούλων που θα είναι υποψήφιοι.

Στη συνέχεια προτάθηκαν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
μειοψηφίας κκ. Θεοδώρου Αγγελική, Γεωργίου Χαράλαμπος και Δόσχορης 
Κων/νος, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους, ενώ ο κ. 
Ασημακόπουλος Χρήστος αυτοπροτάθηκε για τακτικό μέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
κατά την οποία επί εννέα (9) ψηφισάντων έλαβαν: α) η κα Θεοδώρου 
Αγγελική (5) ψήφους, β) ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος (4) ψήφους γ) ο κ. 
Δόσχορης Κων/νος (6) ψήφους και δ) ο κ. Ασημακόπουλος Χρ. (1) ψήφο. 

  
Από την ψηφοφορία αυτή αναδείχθηκε υποψήφιος μόνο ο κ. Δόσχορης 

Κων/νος, καθότι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας (που ανέρχονται σε έντεκα και μετά 
την ανεξαρτητοποίηση του κ. Πέτρου Θ. σε δέκα).

Ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των τριών εναπομεινάντων 
υποψηφίων, προκειμένου να αναδειχθεί το δεύτερο μέλος.

Έγινε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, κατά 
την οποία επί εννέα (9) ψηφισάντων έλαβαν: α) η κα Θεοδώρου Αγγελική (8) 
ψήφους, β) ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος (1) ψήφο και γ) ο κ. Ασημακόπουλος 
Χρ. δεν έλαβε ψήφο.   

Από την ψηφοφορία αυτή αναδείχθηκε υποψήφια η κα. Θεοδώρου 
Αγγελική, καθότι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας (που ανέρχονται σε έντεκα και μετά 
την ανεξαρτητοποίηση του κ. Πέτρου Θ. σε δέκα).

Συνεπώς υποψήφιοι από τη μειοψηφία για τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής αναδείχτηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος 
και ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική. 
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Ακολούθως προτάθηκε ως αναπληρωματικό μέλος ο δημοτικός 
σύμβουλος της μειοψηφίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος, ο οποίος και 
αποδέχτηκε την υποψηφιότητά του, ενώ ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος 
αυτοπροτάθηκε για αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
κατά την οποία επί εννέα (9) ψηφισάντων έλαβαν: α) ο κ. Γεωργίου 
Χαράλαμπος  (7) ψήφους και β) ο κ. Ασημακόπουλος Χρ. (8) ψήφους.

Συνεπώς υποψήφιοι από τη μειοψηφία για αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχτηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Χαράλαμπος και ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (καθότι ο καθένας τους 
εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των 
παρατάξεων της μειοψηφίας που ανέρχονται σε έντεκα και μετά την 
ανεξαρτητοποίηση του κ. Πέτρου Θ. σε δέκα). 

Β΄ Φάση - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της πλειοψηφίας να θέσουν 
υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και συγκεκριμένα τέσσερα (4) τακτικά και 
τρία (3) αναπληρωματικά, επισημαίνοντας ότι μπορεί οι υποψήφιοι να είναι 
περισσότεροι των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν.

 Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τότε για τακτικά μέλη τους δημοτικούς 
συμβούλους της πλειοψηφίας κκ. Βλάσση Ευάγγελο, Νικολάου Σωτήριο, 
Σπύρου Κων/νο και Παπαθανασίου Αθανάσιο, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τις 
υποψηφιότητές τους.

Κατόπιν καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους της 
πλειοψηφίας και με τους υποψηφίους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν κατά 
την Α΄ φάση. 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού επισήμανε ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσους και ο αριθμός των 
τακτικών μελών της Επιτροπής, κάλεσε το σύνολο των μελών του Συμβουλίου 
να εκλέξει τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τόσο από τους 
υποψήφιους της πλειοψηφίας όσο και από τους υποψήφιους της μειοψηφίας.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
κατά την οποία βρέθηκαν, επί συνόλω (25) ψηφισάντων, (25) έγκυρα 
ψηφοδέλτια. Εν συνεχεία έγινε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι 
έκαστος των υποψηφίων έλαβε:

α) Βλάσσης Ευάγγελος  (18) ψήφους, β) Νικολάου Σωτήριος (20) 
ψήφους, γ) Σπύρου Κων/νος (20) ψήφους, δ) Παπαθανασίου Αθανάσιος (18) 
ψήφους, ε) Δόσχορης Κων/νος (23) ψήφους και στ) Θεοδώρου Αγγελική (24) 
ψήφους, επί συνόλω έκαστος (25) παρόντων μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ήτοι έκαστος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησαν κληρώσεις μεταξύ των Νικολάου Σωτηρίου και Σπύρου 
Κων/νου, οι οποίοι ισοψήφησαν,  καθώς και μεταξύ των Βλάσση Ευάγγελου 
και Παπαθανασίου Αθανασίου, οι οποίοι επίσης ισοψήφησαν, από τις οποίες 
αναδείχθηκαν, αντίστοιχα, οι κκ. Σπύρου Κων/νος και Βλάσσης Ευάγγελος. 
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Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ανωτέρω ψηφοφορίας και των 
διεξαχθεισών κληρώσεων, εκλέγονται  τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, για χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της 
δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31/8/2019, κατά σειρά εκλογής τους, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος, 
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος, από την 
πλειοψηφία, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική 
και ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος από τη μειοψηφία. 

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  
κκ. Παντελέου Κων/νο, Θυμή Μιχαήλ και Στάμου Γεώργιο, οι οποίοι και 
αποδέχτηκαν τις υποψηφιότητές τους.

Κατόπιν καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο με τους ανωτέρω υποψηφίους της 
πλειοψηφίας και με τους υποψηφίους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν κατά 
την Α΄ φάση. 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού επισήμανε ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να ψηφίσει κάθε φορά τόσους υποψηφίους όσους και ο αριθμός των 
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, κάλεσε το σύνολο των μελών του 
Συμβουλίου να εκλέξει τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, τόσο από τους υποψήφιους της πλειοψηφίας όσο και από τους 
υποψήφιους της μειοψηφίας.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
κατά την οποία βρέθηκαν, επί συνόλω (25) ψηφισάντων, (25) έγκυρα 
ψηφοδέλτια. Εν συνεχεία έγινε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι 
έκαστος των υποψηφίων έλαβε:

α) Παντελέου Κων/νος (13) ψήφους, β) Θυμής Μιχαήλ (17) ψήφους, γ) 
Στάμου Γεώργιος (16) ψήφους, δ) Ασημακόπουλος Χρήστος (22) ψήφους και 
ε) Γεωργίου Χαράλαμπος (21) ψήφους, επί συνόλω έκαστος (25) παρόντων 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έκαστος συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ανωτέρω ψηφοφορίας, 
εκλέγονται  αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για 
χρονικό διάστημα έως 31/8/2019, κατά σειρά εκλογής τους οι δημοτικοί 
σύμβουλοι ΘΥΜΗΣ Μιχαήλ, ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος και ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ 
Κων/νος, από την πλειοψηφία, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος και από τη 
μειοψηφία. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 46/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                                           (΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 6 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


