
                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 42/10.11.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  295/2021 
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «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 25 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32788/05-11-2021 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  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης      
5. Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  
6. Κόλλια Κωνσταντίνα     
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ήταν εκτός σύνδεσης στα 2 & 3 ΘΗΔ                                                                                  
8. Καρασάββας Ιωάννης 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
11. Μπουρσέ Ηλίας 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Κεφάλας Σταύρος 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  
15. Ζώγκος Ανδρέας, ήταν εκτός σύνδεσης στα 5,6 & 7 ΘΗΔ 
16. Σταυρέλης Νικόλαος 
17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
20. Κονδύλης Μαρίνος 
21. Μανωλάκης Δημήτριος 
22. Καλλίρης Πελοπίδας 
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
24. Κορδώσης Χρήστος 
25. Πιέτρης Γεώργιος 
26. Πλατής Σπυρίδων  
27. Ξύδη Μιχαλίτσα 
28. Πιέτρης Τιμολέων 
29. Τζέκου Παρασκευή 
30. Γκερζελής  Ιωάννης 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Λαμπρινός Παναγιώτης 

   3.Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος, συνδέθηκε  
      στην έναρξη του 4ου ΘΗΔ 
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οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο Δημοτικός υπάλληλος  Αντώνιος Σούκουλης για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»», έθεσε υπόψη του Σώματος:  
α) τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  134/08.08.2006 τ. Α΄), σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο 
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,  
β) τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 6 του Ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 
4635/2019 όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός 
μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά 
συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις 
λοιπές παρατάξεις, 
Με  βάση τις ανωτέρω διατάξεις το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης 
για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων  Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού , αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ. 
ε της παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, και  αφού τεθούν υπόψη του: 
1. Η  απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. 
2. Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού προσώπου , υποδεικνυόμενων εκπροσώπων  
φορέων ή ex officio μελών, 
3.Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου 
οι εκπρόσωποί τους. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω ψηφοφορία δεν συμμετέχουν σύμβουλοι , που ανήκαν μεν στην αντιπολίτευση, 
αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μη 
ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από ανεξάρτητους 
δημοτικούς συμβούλους.  
Επίσης, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, για τον υπολογισμό της αναλογίας που 
προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε 
φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για 
τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου 
και εξαιρουμένων των ex officio μελών. 
γ) την υπ’ αριθμ. 162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1314/τεύχος Β΄/16-6-2011 
συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», 
σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) Μέλη, 
δ) το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου (αριθμ. πρωτ. Δήμου 33074/9-11-2021) με το οποίο 
εκλέγεται εκπρόσωπος των εργαζομένων η κα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Φανή  με αναπληρωματικό τον κ. Μαρδίκη Μιχαήλ εκπρόσωπο των 
εργαζομένων. 
 
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 
ήτοι μέχρι 31-12-2023 . Η δε θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος όρισε τα εννέα (9) Μέλη που του αναλογούν με τους 
αναπληρωτές τους, ήτοι τα 3/5 του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένου 
του Προέδρου ως εξής:   

1. κ. Ταγαρά Βασίλειο, ΠΡΟΕΔΡΟ, αναπληρούμενο από τον κ. Πιέτρη Γεώργιο, 
2. κ. Ζαχαριά Σπύρίδωνα, αναπληρούμενο από τον κ. Καρασάββα Ιωάννη, 
3. κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελο, αναπληρούμενο από τον κ. Πλατή Σπυρίδωνα, 
4. κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή,  αναπληρούμενο από την κα Κόλλια Κων/να, 
5. κα Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, αναπληρούμενη από τον κ. Μπίτζιο Δημήτριο, 
6. κ. Κατσούλη Παναγιώτη, αναπληρούμενο από τον κ. Τσέλιο Ιωάννη, 
7. κ. Παρασκευά Μιχαήλ, αναπληρούμενο από τον κ. Μπαλτζή Γεώργιο, 
8. κα Σταυράκη Θεοδώρα, αναπληρούμενη από τον κ. Κοντογιάννη Παναγιώτη, 
9. κα Πυργάκη Ελένη, αναπληρούμενη από την κα Παπαοικονόμου Χριστίνα. 

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τις υπόλοιπες παρατάξεις να ορίσουν τα πέντε (5) μέλη που τους  αναλογούν με τους  
αναπληρωτές τους, ήτοι τα 2/5 του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.. 
 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» ενημέρωσε ότι δεν θα προτείνουν Μέλη για 
την συγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος επικεφαλής της παράταξης «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» πρότεινε τους κ.κ.: 
1. Κονδύλη Μαρίνο, αναπληρούμενο από τον Λαμπρινό Παναγιώτη, 
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2. Στριμενοπούλου Γεωργία αναπληρούμενη από τον Μανωλάκη Δημήτριο   
3. Δαγκοπούλου Τσόγκα Θεοπούλα αναπληρούμενη από την Στριμενοπούλου Σοφία 
4. Ξύδη Αναστάσιο αναπληρούμενο από τον Γκούτση Ιωάννη 
5. Σούκουλη Κων/νο αναπληρούμενο από την Λούβρη Μαρία 

 
Ακολούθησε ψηφοφορία επί συνόλου έντεκα (11) Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν το 
ακόλουθο: 
Υπέρ της πρότασης του κ. Σταυρέλη ψήφισαν οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ.: 1.Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Στριμενοπούλου 
Γεωργία, 3. Μουρούτσος Γεώργιος, 4. Κονδύλης Μαρίνος, 5. Δόντης Μιχαήλ, 6. Μανωλάκης Δημήτριος, 7. Ξύδη Μιχαλίτσα και 
8. Τζέκου Παρασκευή.  
Κατά της πρότασης του κ. Σταυρέλη ψήφισαν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ.: 1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2. Λύτρα -
Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα και 3. Μπουρσέ Ηλίας. 

 
Οπότε, από τις υπόλοιπες παρατάξεις  ορίστηκαν οι κ.κ.:  
1. Κονδύλης Μαρίνος, αναπληρούμενος από τον Λαμπρινό Παναγιώτη, 
2. Στριμενοπούλου Γεωργία αναπληρούμενη από τον Μανωλάκη Δημήτριο   
3. Δαγκοπούλου Τσόγκα Θεοπούλα αναπληρούμενη από την Στριμενοπούλου Σοφία 
4. Ξύδης Αναστάσιος αναπληρούμενος από τον Γκούτση Ιωάννη 
5. Σούκουλης Κων/νος αναπληρούμενος από την Λούβρη Μαρία 

 
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. και του Προέδρου, ενημέρωσε  το Σώμα 
ότι στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.99/26704/29.04.2020 επισημαίνονται τα εξής: 
Με τις νέες ρυθμίσεις για τη διοίκηση των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις 
περί εκλογής Αντιπροέδρων στα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω: 
-Στα δημοτικά ιδρύματα, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος ένα εκ των μελών του (εδάφιο β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 227 του Κ.Δ.Κ.). 
-Στα δημοτικά νομικά πρόσωπα, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο ένα από τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου (εδάφιο η΄ της παρ. 1 του άρθρου 240 του Κ.Δ.Κ.). 
 

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου τον Αντιπρόεδρο. Προτάθηκε από το Δήμαρχο για Αντιπρόεδρος του ανωτέρω Ν.Π. ο κ. Παρασκευάς Μιχαήλ. 
 
Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία και μετά το πέρας αυτής προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
 
Επί συνόλου είκοσι εννέα (29) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν: 

Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου δεκαεπτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ.: 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.Κόλλια Κωνσταντίνα, 

3.Μπίτζιος Δημήτριος, 4.Καρσιώτης Παναγιώτης, 5.Πούρος Γεώργιος, 6.Κεφάλας Σταύρος, 7. Ταγαράς Βασίλειος, 8.Ραντίτσα – 
Βασιλάκου Μαρίνα, 9.Ζώγκος Ανδρέας, 10.Καλλίρης Πελοπίδας, 11.Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 12.Πιέτρης Γεώργιος, 13. Πλατής 
Σπυρίδων, 14.Καρασάββας Ιωάννης, 15.Πιέτρης Τιμολέων, 16.Γκερζελής Ιωάννης και 17. Κυριαζής Αντώνιος. 
Στην πρόταση του Δημάρχου δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. 1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2. Λύτρα- Ανδρουτσοπούλου 
Κωνσταντίνα, 3. Μπουρσέ Ηλίας, 4. Σταυρέλης Νικόλαος, 5. Στριμενοπούλου Γεωργία, 6. Μουρούτσος Γεώργιος, 7. Κονδύλης 
Μαρίνος, 8. Δόντης Μιχαήλ, 9. Μανωλάκης Δημήτριος, 10. Κορδώσης Χρήστος, 11. Ξύδη Μιχαλίτσα και 12. Τζέκου Παρασκευή, 
έδωσαν Λευκή ψήφο. 

 
Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Παρασκευάς Μιχαήλ, καθώς τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 
του Ν. 4555/2018).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς 
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του  τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 όπως ισχύει, 
το Φ.Ε.Κ. 1314/τεύχος Β΄/16-6-2011 περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 6 του Ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με 
τη παρ. 3 του άρθρου  177 του ν. 4635/2019, το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, τις 
διατάξεις των ν. 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 
και 187 οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 
τεύχος Β΄) ΚΥΑ και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 
 

Α. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) τακτικά Μέλη και ισάριθμα 
αναπληρωματικά Μέλη ως εξής: 
 
1. κ. Ταγαράς Βασίλειος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, αναπληρούμενος από τον κ. Πιέτρη Γεώργιο, 

2. κ. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, αναπληρούμενος από τον κ. Καρασάββα Ιωάννη, 

3. κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αναπληρούμενος από τον κ. Πλατή Σπυρίδωνα, 

4. κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,  αναπληρούμενος από την κα Κόλλια Κων/να, 

5. κα Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, αναπληρούμενη από τον κ. Μπίτζιο Δημήτριο, 

6. κ. Κατσούλης Παναγιώτης, αναπληρούμενος από τον κ. Τσέλιο Ιωάννη, 

7. κ. Παρασκευάς Μιχαήλ, αναπληρούμενος από τον κ. Μπαλτζή Γεώργιο, 

8. κα Σταυράκη Θεοδώρα, αναπληρούμενη από τον κ. Κοντογιάννη Παναγιώτη, 

9. κα Πυργάκη Ελένη, αναπληρούμενη από την κα Παπαοικονόμου Χριστίνα. 

10. κ. Κονδύλης Μαρίνος, αναπληρούμενος από τον κ. Λαμπρινό Παναγιώτη, 

11. κα Στριμενοπούλου Γεωργία αναπληρούμενη από τον κ. Μανωλάκη Δημήτριο  

12. κα Δαγκοπούλου Τσόγκα Θεοπούλα αναπληρούμενη από την κα Στριμενοπούλου Σοφία 

13.  κ. Ξύδης Αναστάσιος αναπληρούμενος από τον κ. Γκούτση Ιωάννη 

14.  κ. Σούκουλης Κων/νος αναπληρούμενος από την κα Λούβρη Μαρία 

15.  κα Κοντογιάννη Φανή εκπρόσωπος εργαζομένων, αναπληρούμενη από τον κ. Μαρδίκη Μιχαήλ εκπρόσωπο εργαζομένων. 

  
Β. ΕΚΛΕΓΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  τον κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΗΛ .  
 
Γ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νομικό 
Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.  

Δ. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι 
τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι μέχρι 31-12-2023. Η δε θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42 / 295 / 2021 

                           
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 12 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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