ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
νξζή επαλάιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 28/14.10.2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αριθμός Απόθαζης 396/2019
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Οριζμός μελών ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηης εηαιρείας «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με δ.η. «ΔΑΕΚ»»
ηελ Κόξηλζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 14η ηνπ κελόο Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Δεσηέρα θαη ώξα 19:00 ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κνξηλζίσλ, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ην Ν. 4555/2018
άξζξν 74, ύζηεξα από ηελ ππ΄ αξηζκ. 35502/10-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.
Αλησλίνπ Κπξηαδή, πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, άξζξν 74 § 1 ζε θάζε έλαλ ησλ
πκβνύισλ ρσξηζηά θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Βαζίιεην Ναλόπνπιν, ν νπνίνο ήηαλ παξώλ.
Γηαπηζηώζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο όηη ππήξρε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα έλα (30) κέιε, δειαδή:
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ΑΠΟΝΣΑ

Κπξηαδήο Αληώληνο
1.
Μειέηεο Υξήζηνο, πξνζήιζε κεηά ην ηέινο ηνπ 1νπ
Εαραξηάο ππξίδσλ
ΔΖΓΘ
Κνπηζνγθίιαο Θεκηζηνθιήο
2.
Λακπξηλόο Παλαγηώηεο, πξνζήιζε κεηά ηελ
Κόιιηα Κσλζηαληίλα
έλαξμε ζπλεδξίαζεο
Μπίηδηνο Γεκήηξηνο
3. ηξηκελνπνύινπ Γεσξγία
Παπαδεκεηξίνπ σηήξηνο
Καξζηώηεο Παλαγηώηεο
Πνύξνο Γεώξγηνο
Πλεπκαηηθόο Αιέμαλδξνο
Κεθάιαο ηαύξνο, απνρώξεζε ζην κέζνλ ηνπ 3νπ ΘΖΓ
Σαγαξάο Βαζίιεηνο,
Λύηξα – Αλδξνπηζνπνύινπ Κσλ/λα απνρώξεζε ζην
ηέινο ηνπ 28νπ ΘΖΓ
Εώγθνο Αλδξέαο απνρώξεζε ζην ηέινο ηνπ 28νπ ΘΖΓ
Ραληίηζα - Βαζηιάθνπ Μαξίλα, απνρώξεζε ζην ηέινο
ηνπ 7νπ ΘΖΓ
Μπνπξζέ Ζιίαο
ηαπξέιεο Νηθόιανο
Μνπξνύηζνο Γεώξγηνο
Καξαζάββαο Ησάλλεο, απνρώξεζε ζην ηέινο ηνπ 5νπ
ΘΖΓ
Κνλδύιεο Μαξίλνο
Γόληεο Μηραήι
Μαλσιάθεο Γεκήηξηνο
Καιιίξεο Πεινπίδαο
Κνξδώζεο Υξήζηνο
Παπατσάλλνπ Δπάγγεινο
Πηέηξεο Γεώξγηνο
Πιαηήο ππξίδσλ
Πηέηξεο Σηκνιέσλ
Αζεκαθόπνπινο Μάξηνο
Σδέθνπ Παξαζθεπή, απνρώξεζε ζην κέζνλ ηνπ 1νπ ΘΖΓ
Γθεξδειήο Ησάλλεο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επίζεο, δεθαπέληε (15) Πξόεδξνη Κνηλνηήησλ πνπ θιήζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ
πξόζθιεζε.
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Αλδξηαλόπνπινο Βαζίιεηνο –Κάησ Άζζνπ
Βιάζζεο Αιέμαλδξνο – Δμακηιίσλ
Γηαλλαθνπιόπνπινο Ναπνιέσλ -΄Αζζνπ
Καξακπέηζνο Ησάλλεο - Αγγεινθάζηξνπ
Κίλλαο Νηθόιανο – Ξπινθέξηδαο
Λίηζαο Παλαγηώηεο – Κνπηαιά
Μπαθιώξεο Παλαγηώηεο – Κιέληαο
Μπνδίθεο Κσλ/λνο – Γαιαηαθίνπ
Παπατσάλλνπ Κσλ/λνο– Αξραίαο Κνξίλζνπ
Παπαραξαιάκπνπο Κσλ/λνο -Αγ. Βαζηιείνπ
Πνύινο Αλδξέαο -Λεραίνπ
Ρσηίδεο Γξεγόξηνο – νθηθνύ
ηέθεο Αλαζηάζηνο – Αγίνπ Ησάλλε
Σδεηδνύκεο Ησάλλεο – Κόξθνπ
Υαηδήο ηέξγηνο - Καηαθαιίνπ

ΑΠΟΝΣΕ
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Ακπαδησηάθε Μαξγαξίηα-Κνξίλζνπ
Ενύδαο Αλαζηάζηνο -ηεθαλίνπ
Καξαβνθύξεο Αλαζηάζηνο -νινκνύ
Κειάκεο Γεκήηξηνο – Πεξηγηαιίνπ
Μαξηλόο Αλαζηάζηνο -Αζηθίσλ
Καλέιινο Ησάλλεο – Υηιηνκνδίνπ
θνύξηεο Μελέιανο – Αγηνλνξίνπ

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο Γειή Δπηπρία γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε απαξηία θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο
ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Οξηζκόο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΗΩΝ» κε δ.η. «ΓΑΔΚ»», ελεκέξσζε ηα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα
εμήο:
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 224/23-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλε ζπγρώλεπζε ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ κε
απνξξόθεζε ηεο ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Α.Δ.Κ.Α.Α.Π.», από ηην «ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Α.Κ.Δ.Κ.», ζε κία λέα Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν Γ.Α.Δ.Κ. (Φ.Δ.Κ. 7801/1-8-2011) .
Ζ Γεκνηηθή Αλώλπκε Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξ.266 παξ.2 ηνπ ΚΓΚ δηνηθείηαη από δηνηθεηηθό ζπκβνύιην,
ηα κέιε ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. ύκθσλα κε ηε λέα ξύζκηζε
(αξ. 6 παξ. 1 λ. 4623/2019), ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζπγθξνηεί ην Γ.. ηνπ νηθείνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε δεζκεπηηθή
ππόδεημε ησλ κειώλ ηνπ (αηξεηώλ θαη δεκνηώλ) από ηνλ δήκαξρν θαηά ηα 3/5 θαη από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο θαηά ηα 2/5.
Δπηζεκαίλεηαη δε, όηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019, σο λεόηεξε θαη εηδηθόηεξε από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαηηζρύεη έλαληη άιισλ ξπζκίζεσλ.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζα είλαη δηεηήο .
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ην Γήκαξρν λα νξίζεη ηα κέιε πνπ αλαινγνύλ ζηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ «ΤΜΜΑΥΗΑ
ΠΟΛΗΣΩΝ».
Ο Γήκαξρνο θ. Βαζίιεηνο Ναλόπνπινο πξόηεηλε ηνπο θ.θ.:
1) Καξζηώηε Παλαγηώηε δεκνηηθό ζύκβνπιν σο Πξόεδξν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Παπαδεκεηξίνπ σηήξην δεκνηηθό
ζύκβνπιν,
2) Εαραξηά ππξίδσλα δεκνηηθό ζύκβνπιν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Κνπηζνγθίια Θεκηζηνθιή δεκνηηθό ζύκβνπιν,
3) Κόιιηα Κσλζηαληίλα δεκνηηθή ζύκβνπινο, αλαπιεξνύκελε από ηνλ Κπξηαδή Αληώλην δεκνηηθό ζύκβνπιν
4) Πνύξν Γεώξγην δεκνηηθό ζύκβνπιν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Μπίηδην Γεκήηξην δεκνηηθό ζύκβνπιν,
5) Σζαηζνύιε Αζαλάζην δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Σζηξάνγινπ Ησάλλε δεκόηε,
6) Παξαζθεπά Μηραήι δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Καπέια Υξήζην δεκόηε,
7)Παπαζηακόπνπιν Κσλζηαληίλν δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ Καηζνύιε Παλαγηώηε δεκόηε
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηηο ππόινηπεο παξαηάμεηο λα ππνδείμνπλ ηα κέιε πνπ αλαινγνύλ γηα ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Γ.Α.Δ.Κ..
Ο θ. Πλεπκαηηθόο Αιέμαλδξνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΠΟΡΔΗΑ ΔΤΘΤΝΖ» δήισζε όηη δελ επηζπκεί λα πξνηείλεη
κέιε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Α.Δ.Κ..
Ο θ. ηαπξέιεο Νηθόιανο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΠΝΟΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ» πξόηεηλε γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Γ.Α.Δ.Κ.. ηνπο θ.θ.:
1) Καξαζάββα Ησάλλε αλαπιεξνύκελν από ηνλ Θενδσξόπνπιν Παλαγηώηε,
2) Σζνύκπα Γεώξγην αλαπιεξνύκελν από ηελ Μειηδαλνπνύινπ Άλλα

3) Βνξηειίλν ππξίδσλα αλαπιεξνύκελν από ηνλ Κεκεξιή Βαζίιεην θαη
4)Γαλίθα Γεσξγία αλαπιεξνύκελε από ηνλ Οηθνλόκνπ Μηραήι
Ο Πξόεδξνο έζεζε ζε θαλεξή ςεθνθνξία ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη επί ζπλόινπ είθνζη νρηώ (28)
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ςεθίζηεθαλ από ην ώκα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ην
αθόινπζν:
Ζ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζπγθέληξσζε δεθανρηώ (18) ζεηηθέο ςήθνπο θαη δέθα (10) ιεπθέο ςήθνπο.
Ζ πξόηαζε ηνπ θ. ηαπξέιε Νηθνιάνπ ζπγθέληξσζε δεθανρηώ (18) ζεηηθέο ςήθνπο θαη δέθα (10) ιεπθέο ςήθνπο.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Ν. 3463/2006 ην Γεκνηηθό πκβνύιην νξίδεη από ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Α.Δ.Κ. ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν. Ο θ. Γήκαξρνο όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη
ππνδείμεη γηα Πξόεδξν ηνλ θ. Καξζηώηε Παλαγηώηε θαη γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ από ηα κέιε ηνπ Γ.. πξόηεηλε ηνλ θ.
Καξαζάββα Ησάλλε .
Μεηά από θαλεξή ςεθνθνξία εθιέγεηαη Πξόεδξνο ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΗΩΝ ν θ.
Καξζηώηεο Παλαγηώηεο κε δεθαεπηά (17) ςήθνπο, δέθα (10) ιεπθέο ςήθνπο θαη κία (1) αξλεηηθή ςήθν. Αληηπξόεδξνο
εθιέγεηαη ν θ. Καξαζάββαο Ησάλλεο κε δεθανρηώ (18) ςήθνπο θαη δέθα (10) ιεπθέο ςήθνπο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3463/2006 όπσο ηζρύνπλ θαη κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ έρεη ηεξεζεί ιεπηνκεξώο ζηα ερνγξαθεκέλα πξαθηηθά
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Ορίζει ηα έληεθα (11) ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο
Δηαηξείαο Κνξηλζίσλ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν Γ.Α.Δ.Κ. σο εμήο:
1. θ. Καξζηώηε Παλαγηώηε δεκνηηθό ζύκβνπιν σο Πξόεδξν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Παπαδεκεηξίνπ σηήξην
δεκνηηθό ζύκβνπιν,
2. θ. Εαραξηά ππξίδσλα δεκνηηθό ζύκβνπιν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Κνπηζνγθίια Θεκηζηνθιή δεκνηηθό
ζύκβνπιν,
3. θα Κόιιηα Κσλζηαληίλα δεκνηηθή ζύκβνπιν, αλαπιεξνύκελε από ηνλ θ. Κπξηαδή Αληώλην δεκνηηθό ζύκβνπιν,
4. θ. Πνύξν Γεώξγην δεκνηηθό ζύκβνπιν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Μπίηδην Γεκήηξην δεκνηηθό ζύκβνπιν,
5. θ. Σζαηζνύιε Αζαλάζην δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Σζηξάνγινπ Ησάλλε δεκόηε,
6. θ. Παξαζθεπά Μηραήι δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Καπέια Υξήζην δεκόηε,
7. θ. Παπαζηακόπνπιν Κσλζηαληίλν δεκόηε, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Καηζνύιε Παλαγηώηε δεκόηε,
8. θ. Καξαζάββα Ησάλλε σο Αληηπξόεδξν, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Θενδσξόπνπιν Παλαγηώηε,
9. θ. Σζνύκπα Γεώξγην αλαπιεξνύκελν από ηελ θα Μειηδαλνπνύινπ Άλλα,
10. θ. Βνξηειίλν ππξίδσλα αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Κεκεξιή Βαζίιεην θαη
11. θα Γαλίθα Γεσξγία αλαπιεξνύκελε από ηνλ Οηθνλόκνπ Μηραήι
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο Κνξηλζίσλ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν
Γ.Α.Δ.Κ. ζα είλαη δηεηήο .
Αθνύ έγηλε ε ζύληαμε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ ππνγξάθεηαη όπσο ν λόκνο νξίδεη.
Ζ απόθαζε απηή πήξε α/α 28 / 396 / 2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΩΝΗΟ ΚΤΡΗΑΕΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Κόξηλζνο 18- 10 -2019
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΤΡΙΑΖΗ

