
                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     
            Δ Η Μ Ο Σ                                                               ANAΡTHTEA 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
       ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  26 

της 13ης Δεκεμβρίου 2017 
Αριθμός Απόφασης 289 

 

        Θ Ε Μ Α  4ο: Αντικατάσταση ή μη τακτικού μέλους του Δ.Σ. της 
   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
   Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΔΕΥΑ), κατόπιν 
   παραίτησής του.   
 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 
27056/8-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, 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”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας 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 
δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Πέρρας Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 
6.Παντελέου Κων/νος 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Βλάσσης Ευάγγελος, 
9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 
12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Ασημακόπουλος 
Χρήστος.  
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων & 
Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης 
Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.  
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Θυμής Φίλιππος, 
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Βαρελάς 
Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος 10.Δόσχορης 
Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική, 13.Πέτρου Θεόδωρος,  
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 



 Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο δημοτικός 
σύμβουλος (δ.σ.) κ. Παύλου Παύλος, ενώ πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δ.σ. κ. Θυμής Φίλιππος, οι οποίοι 
παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. 
 
 Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
 1.Η υπ' αριθμ. 212/22-9-2014 (με ΑΔΑ ΩΝΩΒΩΛ3-2ΝΒ) Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 3063/88831/31-10-
2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λουτρακίου 
- Αγ. Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.), με θητεία που ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποτελούμενο από 
επτά τακτικά μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, και στο οποίο 
συμμετέχει ως τακτικό μέλος η κα ΠΑΠΠΑ Φωτεινή με την ιδιότητα του 
δημότη. 
 2.Η από 30/10/2017 (με αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑ 4170/30-10-2017) αίτηση 
της κας ΠΑΠΠΑ Φωτεινής του Φωτίου, με την οποία παραιτείται από την 
ανωτέρω θέση για προσωπικούς & επαγγελματικούς λόγους. 
 3.Η υπ' αριθμ. 353/2017 Απόφαση της οικείας Δ.Ε.Υ.Α. (με ΑΔΑ 
ΩΣΩΕΟΡ2Θ-ΟΣ5), σχετικά με την ανωτέρω παραίτηση, η οποία διαβιβάστηκε 
στον Δήμο, μαζί με την παραίτηση, με το υπ' αριθμ. 5042/29-11-2017 
έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. Δήμου 26998/7-12-2017). 

 4.Οι διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α/23-8-1980) “Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” και 
συγκεκριμένα αυτές του άρθρου 3 ("Διοικητικόν Συμβούλιον της 
Επιχειρήσεως"). 

5.Οι διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-
2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, οι οποίες αφορούν την 
Διοίκηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και στις οποίες παραπέμπουν οι 
προαναφερθείσες διατάξεις. 

6.Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α/12-9-
2000), οι οποίες αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
 Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος, λαβών τον λόγο, πρότεινε στο Σώμα την 
αποδοχή της παραίτησης της κας Παππά Φωτεινής και τον ορισμό στη θέση 
αυτής της δημότισσας κας Κουρούκλη Ανδριάνας του Γεράσιμου, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και 
την πρόταση του κ. Δημάρχου, μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών του, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
(απέχοντος του κ. Λογοθέτη) 

 
1.Κάνει δεκτή την παραίτηση της κας ΠΑΠΠΑ Φωτεινής του Φωτίου - 

δημότισσας από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων 
(Δ.Ε.Υ.Α.). 

2.Ορίζει, στην θέση της παραιτηθείσας, την κα Κουρούκλη Ανδριάνα 
του Γεράσιμου - δημότισσα ως τακτικό  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.)., για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.   



Τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ. 
212/22-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α αποτελείται από 
τους κάτωθι: 

1.ΘΥΜΗ Φίλιππο - δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο,  με αναπληρωτή 
τον επίσης δημοτικό σύμβουλο ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νο  

 2.ΘΥΜΗ Μιχαήλ - δημοτικό σύμβουλο, ως Αντιπρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον επίσης δημοτικό σύμβουλο ΠΕΡΡΑ Σωτήριο,  

3.ΡΑΤΗ Σπυρίδωνα - δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον επίσης 
δημοτικό σύμβουλο ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιο,  

4.ΔΟΣΧΟΡΗ Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον επίσης 
δημοτικό σύμβουλο ΜΟΥΖΑΚΗ Αθανάσιο (προερχομένους από τη μειοψηφία 
του Δημοτικού Συμβουλίου),  

5.ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Ανδριάνα  - δημότισσα με αναπληρώτρια την επίσης 
δημότισσα ΚΑΧΡΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΗ Μαρία. 

6.ΠΑΠΠΑ Χρυσούλα - εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα (Προοδευτικός – 
Εκπολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας), με αναπληρώτρια την 
ΛΟΗ Δήμητρα – εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα (Αθλητικός Σύλλογος 
Taekwondo «ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»),  

7.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μιχαήλ με αναπληρωτή τον ΛΑΒΟΡΟΡΟ Αντώνιο, ως 
εκπροσώπους των εργαζομένων της Επιχείρησης 

 
 Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ' αριθμ. 212/2014 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 289/2017. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
                                       (΄Επονται υπογραφές ) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 18 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 


