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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/26.01.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 7/2020
Θέμα μοναδικό: «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. 1968/21-1-2020
δήλωση ανεξαρτητοποίησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση
σύμφωνα με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 2480/24-01-2020
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 επτά (17) μέλη, δηλαδή:
ΑΠΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΑ
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16.
17.

Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα- Αντιδήμαρχος
Μπίτζιος Δημήτριος-Αντιδήμαρχος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος,
Ταγαράς Βασίλειος
Μπουρσέ Ηλίας
Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Πιέτρης Γεώργιος
Κορδώσης Χρήστος
Πλατής Σπυρίδων
Πιέτρης Τιμολέων - Αντιδήμαρχος
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8.
9.
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14.
15.

Πούρος Γεώργιος -Αντιδήμαρχος
Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Κεφάλας Σταύρος
Ζώγκος Ανδρέας
Σταυρέλης Νικόλαος
Μουρούτσος Γεώργιος
Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
Λαμπρινός Παναγιώτης
Μανωλάκης Δημήτριος
Δόντης Μιχαήλ
Καρασάββας Ιωάννης
Κονδύλης Μαρίνος
Καλλίρης Πελοπίδας
Ασημακόπουλος Μάριος
Τζέκου Παρασκευή
16. Γκερζελής Ιωάννης - Αντιδήμαρχος
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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 του
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. 1968/21-1-2020 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.
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 1968/21-1-2020
δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου
Ανδρέα Ζώγκου, η οποία έχει ως εξής:
ΔΗΛΩΣΗ
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αγαπητοί Συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.3852/2010 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του ν.
4555/2018) δηλώνω κατά τρόπο σαφή τη βούλησή μου να αποχωρήσω από την Δημοτική Παράταξη «ΠΟΡΕΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Σημειώνω ότι η εκούσια ανεξαρτητοποίηση μου επιφέρει κατά κανόνα και αυτοδίκαια την απώλεια του
αξιώματος του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβούλου που κατέχω, παραμένω ωστόσο Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος.
Κάνω σαφές ότι θα συνεχίσω να εκφράζω, να στηρίζω και να αγωνίζομαι για την καλή λειτουργία και το
συμφέρον του Δήμου μας.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) (αντικατάσταση του άρθρου 66 του ν.
3852/2010) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
Κόρινθος 21- 01-2020
Με εκτίμηση
Ανδρέας Ζώγκος
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
Δήμου Κορινθίων
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
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. Αυτοπροτάθηκε η κα Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα.
Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, προάγεται στην β΄ φάση, χωρίς ενδοπαραταξιακή διαδικασία, ως
προτεινόμενη για την θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η κα. Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα.
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 υποψήφια για το εν λόγω αξίωμα έχει υποδειχθεί η κα. Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα.
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Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη,
απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν δέκα επτά (17) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η
διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Ευρέθησαν: δέκα επτά (17) έγκυρα ψηφοδέλτια
Η υποψήφια Αντιπρόεδρος κα. Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα, έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο μέχρι 6.11.2021 την κα. Ραντίτσα –
Βασιλάκου Μαρίνα του Δημητρίου, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι επί συνόλου δέκα επτά (17) ψήφων, έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2/7/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 28- 01 -2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

