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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/03.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  487/2019 
 
Θέμα 1ο   Η.Δ.:  «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 
άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 43015/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:  
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ  
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Μπίτζιος Δημήτριος 
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
8. Καρσιώτης Παναγιώτης 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
11. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ 

12. Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος 
13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
14. Μπουρσέ Ηλίας 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας 
17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ 
19. Μανωλάκης Δημήτριος 
20. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ 
21. Δόντης Μιχαήλ 
22. Λαμπρινός Παναγιώτης 
23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7ο ΗΔΘ 
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
25. Πλατής Σπυρίδων 
26. Πιέτρης Τιμολέων 
27. Ασημακόπουλος Μάριος 
28. Τζέκου Παρασκευή 

 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ 

3. Καλλίρης Πελοπίδας 
4. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ 
5. Γκερζελής Ιωάννης  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου 
4. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
5. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
6. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
9. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
10. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
12. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
13. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
3. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
4. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 

 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και εισηγούμενος 
το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» έθεσε υπόψη του δημοτικού 
συμβουλίου τα εξής: 
Με το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ορίζεται ότι: 
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική 
επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής 
διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και 
σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι) δημότες. 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι   και 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική 
επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών 
εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α   έως θ  , οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε 
ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος 
στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος 
δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό 
κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν 
συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 
ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των 
κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι 
των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται 
στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών. 
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2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή 
τον δήμαρχο. 
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των 
προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν 
αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από 
τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. 
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 
4172/2013 (Α   167).  

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια 
φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο 
είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α   έως θ   της παραγράφου 1 είτε από 
το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι   

της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και 
συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 
Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται 
πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της 
αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί 
με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά 
την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται 
υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους. 
6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί 
τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, 
τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο 
όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν». 
Ο Δήμαρχος  Κορινθίων με την αριθμ. πρωτ. 37650/24-10-2019 πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και 
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του δήμου και δημότες, που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους.  
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι εξής φορείς: 

 
1) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
2) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
3) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
4) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
5) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
6) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
7) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  
     ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ 
8) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
9) ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
10) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
11) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
12) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
13) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
14) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
15) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
16)  ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
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17)  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
18) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
19) ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 
20) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΛΑΚ) 
21)  ΕΝΩΣΗ  ΑΡΚΑΔΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΤΟ  ΜΑΙΝΑΛΟ» 
22) ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
23) ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
24) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
25) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 
 
Εκτός από τους παραπάνω φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 
Κορινθίων οι παρακάτω δημότες, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 
Δήμου μας και συμπεριελήφθησαν στο ειδικό κατάλογο δημοτών του Δήμου.  
 
1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
2. ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
4. ΓΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 
5. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
7. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
8. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ 
10. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  
11. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
12. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
14. ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
15. ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 
Μετά από κλήρωση των εγγεγραμμένων εις τον ειδικό κατάλογο δημοτών κληρώθηκαν οι παρακάτω οκτώ (8) δημότες, σε 
αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α   έως θ  , σύμφωνα με 

το άρθρο 78 του ν. 4555/2018. 
 
1. ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
2. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
3. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
7. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  
8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 78 του 

Ν.4555/18, τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, τη γενομένη κλήρωση επί 
των εγγεγραμμένων εις τον κατάλογο δημοτών,     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τη σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως ακολούθως:  

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων  ορίζεται ως ακολούθως: 
 
1) Γεώργαρης Βασίλειος εκπρόσωπος του  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρωτή του τον Ναλμπάντη 
Δημήτριο , 
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2) Πετρόπουλος Αγγελής εκπρόσωπος  του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρώτριά του την 
Επιβατινού Παναγιώτα  
3) Χρισταρά Αθανασία εκπρόσωπος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρωτή της τον Ραβάνη Γεώργιο   
4) Τζαναβάρας Παρασκευάς εκπρόσωπος του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρώτριά του την 
Παπαφίλη Μαρία -Δέσποινα 
5) Κυριακόπουλος Αλέξανδρος εκπρόσωπος του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   με αναπληρωτή του τον 
Βουδούρη Ηρακλή. 
6) Κατεμής Κων/νος εκπρόσωπος του  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
7) Σούκουλης Γεώργιος εκπρόσωπος  του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, με αναπληρωτή του την Μανδαμαδιώτη Ιωάννα  
8) Στέφα Πετρούλα  εκπρόσωπος των  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
9)  Χουρσαλάς Αντώνιος εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
10) Βοϊδήλα  εκπρόσωπος των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   
11) Πιπίνης Ιωάννης  εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με αναπληρωτή 
του τον Δημαράκη Νικόλαο  
12)Τσίγκου Παρασκευή  εκπρόσωπος του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, με αναπληρωτή της τον Σπανό Βασίλειο. 
13) Δήμα Μαργαρίτα εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, Παράρτημα Πελοποννήσου, με 
αναπληρωτή της τον κ. Ζαββό Γεώργιο.   
14) Πιτσάκης Παναγιώτης εκπρόσωπος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με  αναπληρωτή του τον Σπηλιωτακάρα 
Σωτήριο. 
15) Κωστήρης Γεώργιος εκπρόσωπος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαναστασίου Χρήστο.   
16)Βάϊας Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρωτή του τον Μήτσου Αναστάσιο –Κων/νο 
17) Μπαλοδήμος Περικλής εκπρόσωπος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
18) Πασσάς Εμμανουήλ εκπρόσωπος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
19) Παπαγεωργίου Κων/νος εκπρόσωπος του ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  
20) Σωτηρόπουλος Γεώργιος εκπρόσωπος της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΛΑΚ) 
21) Κουρεμένος Γεώργιος εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ«ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ» με αναπληρωτή του την 
Τσαντήλα Μαρία  
22) Παρασκευόπουλος Θεόδωρος –Παναγιώτης εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  
23) Παπαλάμπρου Παναγιώτα και Λουλοπούλου Θεοδότα εκπρόσωποι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
24) Παπαοικονόμου Χριστίνα  εκπρόσωπος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
με αναπληρωτή της τον Λέκκα Μιχαήλ 
25) Πολίτης Στυλιανός εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 
 
Και οι Δημότες:  
1.ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
2. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
3.ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
4.ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
7.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  
8.ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, ακολουθεί τη θητεία  της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4555/2018. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  32 / 487 / 2019. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 05 - 12 - 2019 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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