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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 26/01.08.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  184/2021 
Θέμα μοναδικό: «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ.  21178/27-7-
2021 δήλωση ανεξαρτητοποίησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Αυγούστου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Κυριακή  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση  
σύμφωνα με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
171οικ.14578/19.7.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 
3276/24-7-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 47302/26-7-2021 (ΦΕΚ 3349/26-7-2021 Β΄) 
όμοια «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 21562/30-07-2021 πρόσκληση του 
Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 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 δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ 
                        
                         ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα- Αντιδήμαρχος 
5. Μπίτζιος Δημήτριος-Αντιδήμαρχος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Καρασάββας Ιωάννης 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Μελέτης Χρήστος,  
10. Ταγαράς Βασίλειος 
11. Κεφάλας Σταύρος 
12. Ζώγκος Ανδρέας  
13. Σταυρέλης Νικόλαος 

14. Μουρούτσος Γεώργιος   
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
16. Λαμπρινός Παναγιώτης 
17. Πιέτρης Γεώργιος 
18. Πιέτρης Τιμολέων – Αντιδήμαρχος 
19. Γκερζελής Ιωάννης -Αντιδήμαρχος 

 

1. Πούρος Γεώργιος -Αντιδήμαρχος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα 
6. Μανωλάκης Δημήτριος 
7. Δόντης Μιχαήλ 
8. Κονδύλης Μαρίνος 
9. Καλλίρης Πελοπίδας 
10. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
11. Κορδώσης Χρήστος 
12. Πλατής Σπυρίδων 
13. Σπύρου Παναγιώτης 
14. Τζέκου  Παρασκευή 
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Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  
ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης που συνίσταται στην πλήρη σύνθεση του 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, για την απρόσκοπτη λειτουργία του, λόγω της ανεξαρτητοποίησης της 
Αντιπροέδρου του. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση 
του θέματος.  
Ο Προεδρεύων για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου  του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από την με αριθμ. 21178/27-7-2021 δήλωση ανεξαρτητοποίησης μέλους του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν. 3582/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα 
καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή, υπάλληλο του Δήμου.  
Επίσης, ενημέρωσε το Σώμα ότι για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας και την ανάγκη 
περιορισμού της έχουν ληφθεί μέτρα με την ΚΥΑ αρ. Δ1αΓ.Π. οικ. 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 
τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 47302/26-7-2021 (ΦΕΚ 3349/26-7-2021 Β΄) όμοια, που ισχύουν 
μέχρι την 2-8-2021 και συγκεκριμένα οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων γίνονται με φυσική παρουσία 
μέχρι ετπά  (7) Συμβούλων. Οπότε σήμερα στην αίθουσα θα προσέρχεστε ανά επτά Σύμβουλοι για να ψηφίζετε.  
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 21178/27-7-
2021 δήλωση ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαρίνας Ραντίτσα – Βασιλάκου, η οποία έχει ως εξής:  
 

                                                                            Κόρινθος  27 .07. 2021 
      
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,  
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων 
 
Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές έθεσα υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος, στην εκλογική περιφέρεια 
Τενέας του Δήμου Κορινθίων, με το συνδυασμό «Πορεία Ευθύνης». Το εκλογικό σώμα με τίμησε, 
αναδεικνύοντάς με μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.  
Μετά την από 01/09/2019 παρουσία μου και την αποκτηθείσα εμπειρία μου, διαπιστώνω ότι πλέον δεν μου 
ταιριάζει να κινούμαι μέσα σε περιοριστικά πλαίσια με γνώμονα τον άκριτο και στείρο καταγγελτικό λόγο ακόμα 
και για ζητήματα που αφορούν το τοπικό αλλά πρωτίστως το γενικό όφελος. Δεν μου αρέσει να αναλώνω 
δυνάμεις και ενέργεια για μικροπολιτική αλλά θέλω να αναζητώ την Μεγάλη Εικόνα.  Το όφελος των πολλών, 
του συνόλου. Για  αυτό δηλαδή για το οποίο έθεσα την προσωπικότητά μου υπό την κρίση του εκλογικού 
σώματος.  
Ευρισκόμενη λοιπόν κάτω από το βάρος των παραπάνω σκέψεων αλλά κυρίως της ευθύνης των επόμενων 
πράξεων, βρέθηκα στο δίλημμα ή να σταματήσω εγκαταλείποντας απογοητευμένη μια πορεία που πριν από λίγο 
καιρό ξεκίνησα ή να την αλλάξω, να την διορθώσω. Διότι βαθιά πεποίθησή μου είναι ότι όλοι όσοι 
ασχολούμαστε με τα κοινά, αυτά που μας ενώνουν είναι , ή πρέπει να είναι, περισσότερα από αυτά που 
χωρίζουν. Μετά τις παραπάνω  σκέψεις αλλά και την παρότρυνση (και δεν το κρύβω) πάρα πολλών γνωστών 
και φίλων, αποφάσισα να διαχωρίσω την θέση μου από τον συνδυασμό «Πορεία Ευθύνης» και να είμαι πλέον 
ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος.  Να είμαι ο εαυτός μου, η Μαρίνα του απλού κόσμου. Με μεγαλύτερη δύναμη 
και αποφασιστικότητα να προσπαθήσω να προσφέρω και να συνεισφέρω στους συνδημότες, αυτό που 
δικαιούνται και αξίζουν. 
Ένα καλύτερο Δήμο, ένα καλύτερο Αύριο. 
Και στην δημιουργία αυτού του καλύτερου μέλλοντος, αποφάσισα να συμμετέχω και όχι να απέχω. Είμαι βέβαιη 
ότι η πορεία του χρόνου, θα με δικαιώσει για αυτήν την επιλογή μου. Αν μη τι άλλο, θα νοιώθω ικανοποιημένη 
για το ότι προσπάθησα. 
 
Παραμένω δίπλα σας. 
Με τιμή 
Μαρίνα Ραντίτσα 

 
Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:  
1. την εγκύκλιο 91 Αριθμ. Πρωτ. 59851/21-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία σε 
περίπτωση εκούσιας ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου από τη δημοτική του παράταξη, απολύει 
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αυτοδικαίως και τα αντίστοιχα αξιώματά του, παραμένοντας ,ωστόσο, απλός  ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος.  
2. Την εγκύκλιο 87 Αριθμ. Πρωτ.59646/20-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία  σε 
περίπτωση που υποβάλλεται μία μόνο υποψηφιότητα για κάποιο/α από τα αξιώματα του προεδρείου, η 
υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β΄ φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. 
Ο Προεδρεύων απευθύνοντας το λόγο στον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο (επικεφαλή της  παράταξης που 
αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη), ζήτησε να προτείνει Δημοτικό Σύμβουλο, για την θέση του  
Αντιπροέδρου και πρότεινε τον κ. Μελέτη Χρήστο. 
Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, προάγεται στην β΄ φάση, χωρίς ενδοπαραταξιακή διαδικασία, ως 
προτεινόμενος για την θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μελέτης Χρήστος. 
 
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας  ο Προεδρεύων  κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να 
εκλέξουν  με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο μέχρι 6-
11-2021, υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει υποδειχθεί ο κ. Μελέτης Χρήστος. 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, προσερχόμενοι ανά επτά (7) άτομα στη αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι  οι οποίοι 
ευρέθησαν δέκα εννέα (19) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία 
[διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
Ευρέθησαν: δέκα εννέα (19) έγκυρα ψηφοδέλτια  
Ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Μελέτης Χρήστος, έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο  μέχρι 6.11.2021 τον κ. Μελέτη Χρήστο 
του Ιωάννη, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
δεδομένου ότι επί συνόλου δέκα εννέα  (19) ψήφων, έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους. 

 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  26/184/2021 

 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ              
 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                  
 
                                                                 
 
 

        Ακριβές  Απόσπασμα 
                                                                Κόρινθος  02- 08 -2021 
                                                                  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             

 

     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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