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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 2/16.01.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  6/2022 

 
Θέμα μοναδικό : «Εκλογή των μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2022 – 
2023»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, 
ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  και ώρα 12:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική 
δια ζώσης συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρα 64 και 74, όπως έχουν αντικατασταθεί 
και ισχύουν, την αριθμ. 932/ΑΠ 96599/29-12-2021 «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1258/14-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου  κ. Αντωνίου Κυριαζή, η οποία δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 
§ 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 ένα (21) μέλη, δηλαδή:  

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Μελέτης Χρήστος  
9. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Σταυρέλης Νικόλαος  
11. Μουρούτσος Γεώργιος 
12. Καρασάββας Ιωάννης 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Μανωλάκης Δημήτριος 
15. Παπαιωάννου Ευάγγελος 
16. Πιέτρης Γεώργιος 
17. Κορδώσης  Χρήστος 
18. Πλατής Σπυρίδων 
19. Πιέτρης Τιμολέων 
20. Τζέκου Παρασκευή  
21. Γκερζελής Ιωάννης 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Καρσιώτης Παναγιώτης 
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4. Κεφάλας Σταύρος 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Ζώγκος Ανδρέας 
7. Μπουρσέ Ηλίας  
8. Στριμενοπούλου Γεωργία 
9. Κονδύλης Μαρίνος 
10. Λαμπρινός Παναγιώτης 
11. Καλλίρης Πελοπίδας 
12. Ξύδη Μιχαλίτσα 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ενημέρωσε ότι για τη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα καθήκοντα του 
ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή, υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 
του Ν. 3582/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
Εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος ότι κατά την προηγούμενη Κυριακή  9-1-2022 εκλέξαμε τα 
μέλη του Προεδρείου,  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για χρονικό 
διάστημα από 9-1-2022 έως 31-12-2023 και αποστείλαμε τις σχετικές αποφάσεις για έλεγχο 
νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -Τμήμα Διοικητικού -Οικονομικού Ν. 
Κορινθίας.  
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αριθμ. 5497/14-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΞ1ΟΡ1Φ-Υ1Ρ) απόφαση της, 
ακύρωσε την αρ. 5/2022 (9ΝΤΔΩΛ7-4ΟΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκλογής μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το γεγονός ότι στην  εννεαμελή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η 
ενιαία παράταξη ανεξαρτήτων συμβούλων αποτελείται από 8 μέλη και δικαιούται 2 μέλη στην εν λόγω 
επιτροπή. Ωστόσο υποδείχθηκε μόνο ένας υποψήφιος, οπότε μια θέση παραμένει κενή. Η ανωτέρω 
θέση διατέθηκε εκ παραδρομής σε παράταξη με βάση το υπόλοιπο, όπως αυτό προέκυψε κατά τον 
υπολογισμό του εκλογικού μέτρου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  «….6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος 
στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψηφίους τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους 
καταλαμβάνουν  ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων  με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών 
συμβούλων και , σε περίπτωση ίσου αριθμού , η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις 
δημοτικές εκλογές.» 
Επανέρχεται λοιπόν το θέμα εκ νέου σήμερα, όπως προβλέπεται και στην εγκύκλιο 932/ΑΠ 96599/29-
12-2021 «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
Κατόπιν, των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην επανάληψη  εκλογής των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την δεύτερη θητεία της, ήτοι 
για το χρονικό διάστημα από  9.1.2022 έως 31.12.2023. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι εννεαμελής (9) και αποτελείται από τον 
Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρο , από δύο ακόμη 
Αντιδημάρχους που ορίζονται ως μέλη από το Δήμαρχο και από έξι (6) δημοτικούς συμβούλους που 
εκλέγονται ως μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα 
αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 
Οι παρατάξεις μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί ως εξής:  
1η Παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ με τις συμπράξεις δώδεκα (12) μέλη   
2η  Παράταξη ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  τέσσερα (4) μέλη 
3η Παράταξη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ επτά (7) μέλη 
4η Παράταξη ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ένα  (1) μέλος   
5η Παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ένα (1) μέλος και  
6η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  οκτώ (8) μέλη 
 
Από τα έξι (6) εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς (9) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα δύο (2) μέλη 
προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

• η Παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ με τις συμπράξεις δικαιούται να εκλέξει δύο (2)  μέλη  

• η Παράταξη  ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ δικαιούται να εκλέξει ένα  (1) μέλος 

• η Παράταξη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ δικαιούται να εκλέξει ένα  (1) μέλος  

• η λογιζόμενη ως  ενιαία Παράταξη των ανεξαρτήτων συμβούλων δικαιούται να εκλέξει δύο (2) μέλη 
σύμφωνα με τα μέλη κάθε παράταξης. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν 
ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. 
Από την παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής 
τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.,  
ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 
ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  του Κων/νου 
ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 
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Από την παράταξη ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.  
ΜΠΟΥΡΣΕ ΗΛΙΑΣ του Σπύρου, ο οποίος λόγω απουσίας, απέστειλε δήλωση υποψηφιότητας μέσω 
ηλεκτρονικού τύπου. 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ 
 
Από την παράταξη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής δύο  (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.  
ΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Μιχαήλ, ο οποίος λόγω απουσίας, απέστειλε δήλωση υποψηφιότητας 
μέσω ηλεκτρονικού τύπου. 
 
Από την παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.  
ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη,  
ΡΑΝΤΙΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Τζέκου Παρασκευή δήλωσε ότι απέχει από την διαδικασία.  
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 
Δημοτικούς Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 
 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι 
ευρέθησαν είκοσι (20) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την 
οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
Από την Παράταξη, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ο  υποψήφιος ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, έλαβε πέντε (5) ψήφους  
η υποψήφια ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  του Κων/νου, έλαβε τρεις (3) ψήφους 
ο υποψήφιος ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, έλαβε μια (1) ψήφο 
ο υποψήφιος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου έλαβε δέκα (10) ψήφους 
 
Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την παράταξη του Δημάρχου 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
2. ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
Αναπληρωματικά  μέλη, κατά σειρά  βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν 
καταλαμβάνουν οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
1. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
2. ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Από την Παράταξη, «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ»Σ 
ο υποψήφιος ΜΠΟΥΡΣΕ ΗΛΙΑΣ του Σπύρου  έλαβε τρεις (3) ψήφους 
ο υποψήφιος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ έλαβε δύο (2) ψήφους   
 
Συνεπώς τη μια (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  από την παράταξη ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  ως 
τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε  ο  
Δημοτικός Σύμβουλος  ΜΠΟΥΡΣΕ ΗΛΙΑΣ και  
Αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε  ο 
Δημοτικός Σύμβουλος  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
Από την Παράταξη, ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ο υποψήφιος ΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη έλαβε δύο (2) ψήφους 
ο υποψήφιος ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Μιχαήλ, έλαβε τέσσερις  (4) ψήφους, 
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Συνεπώς τη μια (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  από την παράταξη «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»  
ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο  
Δημοτικός Σύμβουλος  ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και  
Αναπληρωματικό μέλος, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος  ΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
Από την ΕΝΙΑΙΑ Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ο υποψήφιος ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη, έλαβε δύο  (2) ψήφους 
η υποψήφια ΡΑΝΤΙΤΣΑ -ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, του Δημητρίου,  έλαβε μία (1) ψήφο 
 
Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Ενιαία Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης, οι 
Δημοτικοί  Σύμβουλοι  

1. ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη  
2. ΡΑΝΤΙΤΣΑ -ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία έως 
31.12.2023,  έχουν ως εξής: 
 
Τακτικά Μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ.  : 
1.Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 2.Γκερζελής Ιωάννης, 3. Μπουρσέ Ηλίας, 4.Κονδύλης Μαρίνος, 5. Πιέτρης 
Γεώργιος του Θεοφάνη και 6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα. 
 
Αναπληρωματικά Μέλη  
Aπό την παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1. Κόλλια Κωνσταντίνα και 2. 
Μπίτζιος Δημήτριος,  
 
Aπό την παράταξη ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Πνευματικός Αλέξανδρος 

 
Aπό την παράταξη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ο  Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Δόντης Μιχαήλ. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  2 / 6 /2022 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ              
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                  
 
                                                                 

        Ακριβές  Απόσπασμα 
Κόρινθος  18- 01 -2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             

 
     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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