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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25
της 21ης Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμός Απόφασης 264
Θ Ε Μ Α 1ο (έκτακτο) : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 253/2016 Α.Δ.Σ.
Τροποποίηση συστατικής πράξης του
ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου - Περαχώρας”.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός
Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ'
αριθμ. 16409/16-9-2016 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
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Θυμής Φίλιππος,
6.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 7.Βλάσσης Ευάγγελος, 8.Πέρρας Σωτήριος,
9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Πέτρου Θεόδωρος, 11.Λογοθέτης Κων/νος,
12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 13.Κορδαλή Σωτηρία, 14.Παπαθανασίου
Αθανάσιος, 15.Ράτης Σπυρίδων, 16.Βαρελάς Παναγιώτης, 17.Δόσχορης
Κων/νος, 18.Θεοδώρου Αγγελική.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Παντελέου Κων/νος,
4.Σπύρου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Κοφινάς Ηλίας,
οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης απουσίαζαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παντελέου Κων/νος
και Πρωτονοτάριος Δημήτριος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση
αυτής.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
πρότεινε τη συζήτηση (ως 1ου) του θέματος «Ανάκληση της υπ’ αριθμ.
253/2016 Α.Δ.Σ. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”» έκτακτα ως κατεπείγοντος,
προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες προς
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νομικού προσώπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν
λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.Το υπ’ αριθ. 197/2001 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α/16-7-2001), περί
μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας που αφορούν τον
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας στον Δήμο αυτό και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας” με έδρα
τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 410/95 και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, χωρίς στην
ανωτέρω συστατική πράξη να αναφέρεται ρητώς η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
2.Οι διατάξεις των άρθρων 239, 240 & 244 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/τ.Α/8-6-2006), περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες αναφέρονται στη διοίκηση των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γενικά, αλλά και ειδικότερα (το άρθρο
244) στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
3.Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 16 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263/τ.Α/23-12-2008), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις.
4.Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α/9-9-1999),
αναφορικά με τη λειτουργία, μεταξύ άλλων, και των Δημοτικών Λιμενικών
Ταμείων.
5.Η υπ’ αριθμ. 84/2012 Α.Δ.Σ. (με ΑΔΑ Β492ΩΛ3-ΨΘΕ), με την οποία
ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (11μελές) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 46
παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012), η οποία νομιμοποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 1442/25-6-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
(με ΑΔΑ Β41ΛΟΡ1Φ-ΟΜΗ).
6.Η υπ’ αριθμ. 29398/1913/27-12-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (με ΑΔΑ ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-ΓΣΤ), περί έναρξης λειτουργίας του εν
λόγω ν.π.δ.δ. του Δήμου μας.
7.Η υπ’ αριθμ. 213/2014 Α.Δ.Σ. (με ΑΔΑ 7Ο55ΩΛ3-34Β), περί
συγκρότησης 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”, για τη δημοτική περίοδο 1/9/2014
- 31/8/2019, και για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4050/111675/16-122014 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
8.Η υπ’ αριθμ. 227/2015 Α.Δ.Σ. (με ΑΔΑ 6ΚΧΖΩΛ3-1Ψ1), με την οποία,
κατ’ επιταγή της υπ’ αριθμ. 3656/2014 Απόφασης ΣτΕ., αφενός ανακλήθηκε η
προαναφερθείσα 213/2014 Α.Δ.Σ. κι αφετέρου συγκροτήθηκε εκ νέου το
Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω ν.π., το οποίο πλέον είναι 7μελές.

9.Το υπ’ αριθμ. 129/2016 Φύλλο Ελέγχου Εντάλματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου από το οποίο προκύπτει ότι η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κορινθίας
εκλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 227/2015 Α.Δ.Σ. ως τροποποίηση της συστατικής
πράξης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”
(όσον αφορά τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του) και ζητά την προσκόμιση αφενός της σχετικής Απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί έγκρισης
αυτής, καθώς και το απαιτούμενο Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής της.
10.Η υπ’ αριθμ. 253/2016 Α.Δ.Σ. (με ΑΔΑ ΩΛΘΚΩΛ3-ΦΧΙ) με την οποία,
κατόπιν των ανωτέρω και του από 26/8/2016 εγγράφου του εν λόγω ν.π.δ.δ.,
τροποποιήθηκε η συστατική του πράξη (ως προς τη σύνθεση και τον αριθμό
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του).
11.Το από 19/9/2016 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λουτρακίου – Περαχώρας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το
οποίο απαιτείται αφενός η ανάκληση της προαναφερθείσας 253/2016 Α.Δ.Σ.
προκειμένου να διορθωθούν αβλεψίες που διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων,
μετά τη λήψη και ανάρτησή της, και αφετέρου να διευκρινιστούν τα κάτωθι
θέματα όσον αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του:
1ον) ότι ο κος Δήμου Κων/νος συμμετέχει στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. με την
ιδιότητα του Δημότη και όχι του αιρετού, ως λανθασμένα αναφέρεται στην υπ’
αριθμ. 253/2016 Α.Δ.Σ..
2ον) ότι αναπληρωτής του ανωτέρω μέλους είναι ο κος Πέρρας Αναστάσιος,
Δημότης, και όχι ο κος Πέρρας Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος, του οποίου
το όνομα εκφωνήθηκε και ανακοινώθηκε στο Δ.Σ. εκ παραδρομής, λόγω
συνωνυμίας.
Τέλος το ίδιο έγγραφο επισημαίνει ότι η τροποποίηση της συστατικής
πράξης του ν.π. θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό μελώνεκπροσώπων των παρατάξεων και όχι δυνητικό ή διαζευκτικό, ήτοι: δύο (2)
μέλη, δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους, από τη πλευρά της
πλειοψηφίας του Δ.Σ., δύο (2) μέλη, δημότες με τους αναπληρωτές τους, δύο
(2) μέλη, δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους, από τη πλευρά της
μειοψηφίας του Δ.Σ. και ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου με το νόμιμο
αναπληρωτή του.
12.Το υπ’ αριθμ. 141039/19-9-2016 (με αριθμό πρωτ. Δ.Λ.Τ. 522/20-92016) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων
Τρίπολης), σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατή η έγκριση της 253/2016
Α.Δ.Σ., καθότι για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π.
δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 240 & 244 του Ν. 3463/2006, και
ζητείται η λήψη νεότερης Απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και
την υπ’ αριθμ. 33/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει

κατά

Πλειοψηφία

(με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)
1.Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 253/2016 προγενέστερη Απόφασή του,
προκειμένου να διορθωθούν αβλεψίες που διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων,
μετά τη λήψη και ανάρτησή της, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
προοίμιο της παρούσης.
2.Τροποποιεί τη συστατική πράξη του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο

της παρούσης, και η σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου θα είναι η
παρακάτω:
“Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιo,
το οποίο απαρτίζουν:
α) δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία του Δ.Σ.,
β) δύο (2) δημότες,
γ) δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, που ορίζονται από τη μειοψηφία του
Δ.Σ. και
δ) ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου με τον νόμιμο αναπληρωτή του”.
Για όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται αναπληρωτές.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π.
ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντα με την
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για
σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους,
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τον
ορισμό των μελών, εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3.Ορίζει τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω
νομικού προσώπου ως εξής:
1. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Γεώργιο - δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον επίσης
δημοτικό σύμβουλο ΒΛΑΣΣΗ Ευάγγελο (προερχομένους από την
πλειοψηφία)
2. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία – δημοτική σύμβουλο με αναπληρωτή τον επίσης
δημοτικό σύμβουλο κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο (προερχομένους από
την πλειοψηφία)
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο - δημοτικό σύμβουλο με αναπληρώτρια την
σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κα ΖΑΧΑΡΗ
Ελένη (από τη μειοψηφία)
4. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο - δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον επίσης
δημοτικό σύμβουλο ΜΟΥΖΑΚΗ Αθανάσιο (από τη μειοψηφία)
5. ΔΗΜΟΥ Κων/νο – Δημότη και Πρόεδρο της Δ.Κ. Ισθμίας, με αναπληρωτή
τον επίσης Δημότη κ. ΠΕΡΡΑ Αναστάσιο
6. ΖΕΡΒΟΥ Ελένη - δημότισσα με αναπληρωτή τον επίσης δημότη και
Πρόεδρο Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗ Αριστείδη
7. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Κορίνθου, με αναπληρωτή του τον εκάστοτε
Υπολιμενάρχη Κορίνθου.
4.Ορίζει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π. τον κ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Γεώργιο και Αντιπρόεδρο αυτού τον κ. ΔΗΜΟΥ Κων/νο.
5.Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται για το υπόλοιπο της
δημοτικής περιόδου ήτοι έως 31/8/2019, η δε θητεία του λήγει με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.
Τα ορισθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
τους.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Η παρούσα Aπόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 264/2016.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

