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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5
της 21ης Φεβρουαρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 27
ΘΕΜΑ 9ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2258/15-02-2018 πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί
"Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Γεωργίου
Αθανάσιος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Κορδαλή Σωτηρία,
10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος,
13.Σπύρου Κων/νος, 14.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 15.Λογοθέτης Κων/νος,
16.Μουζάκης
Αθανάσιος,
17.Κοφινάς
Ηλίας,
18.Πέτρου
Θεόδωρος,
19.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου
Κων/νος, αντίστοιχα.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου
Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Δόσχορης Κων/νος,
8.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε αν και
κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θεοδώρου Αγγελική,
Παύλου Παύλος, Θυμής Μιχαήλ & Δόσχορης Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος
της συνεδρίασης.
Επίσης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος
αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18ου θέματος.
Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Ασημακόπουλος Χρήστος & Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι
απουσίαζαν μέχρι τη ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 311/2014 (ΑΔΑ:ΒΤ8ΡΩΛ3-ΚΙΡ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί
συγκρότησης της Επιτροπής Τουρισμού, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο
(1/9/2014 – 31/8/2019), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 125/2015
(ΑΔΑ:ΩΣΞΓΩΛ3-5ΦΩ), 211/2016 (ΑΔΑ:Ω5Κ0ΩΛ3-ΚΚ0), 49/2017 (ΑΔΑ:Ω3ΧΥΩΛ3-ΞΟΕ) &
08/2018 (ΑΔΑ:6Π55ΩΛ3-ΘΘΜ) όμοιες, στην οποία μεταξύ των άλλων φορέων
συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματός τους:
α) ο "Σύλλογος Ξενοδόχων Λουτρακίου", με εκπροσώπους του τον κ. ΠΑΠΠΑ
Δημήτριο (τακτικό) και την κα ΣΙΑΓΓΑΝΑ Άννα (αναπληρωματικό) και
β) o "Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO)", με
εκπροσώπους του τον κ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ Σπυρίδωνα (τακτικό) και την κα ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
Σοφία (αναπληρωματικό).
2. Η υπ’ αριθ. 61/2015 (ΑΔΑ:Ω25ΘΩΛ3-ΔΝΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Τουρισμού Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
3. Το υπ' αριθ. 35/20-12-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 28362/27-12-2017) έγγραφο
της "Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας", με το οποίο αφενός ενημερώνει τον
Δήμο μας ότι ο "Σύλλογος Ξενοδόχων Λουτρακίου" διευρύνθηκε με την
εκπροσώπηση πλέον όλων των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού και κατά τον
τρόπο αυτό προέκυψε η "Ένωση Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας" κι αφετέρου ζητά να
υποκαταστήσει στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας τον ανωτέρω Σύλλογο και
να οριστεί ως τακτικό μέλος της στην Επιτροπή η Πρόεδρός της κα Φιλιππίδου Σοφία
(στη θέση του κ. Παππά Δημητρίου), επισυνάπτοντας και το καταστατικό της, το
οποίο είναι καταχωρημένο στο βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο
Κορίνθου (με αυξ. αριθμ. μητρώου 111).
4. Το υπ' αριθ. 567/11-1-2018 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο ζήτησε από τον
LTO να υποδείξει ένα νέο εκπρόσωπό του στη θέση της κας Φιλιππίδου, η οποία
ήδη συμμετέχει στην οικεία Επιτροπή Τουρισμού ως αναπληρωματικό μέλος,
εκπροσωπώντας τον LTO.
5. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου 1808/5-2-2018 απαντητικό έγγραφο του LTO, με το
οποίο υπέδειξε τον κ. Παππά Δημήτριο.
6. Το από 08-02-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου, με
το οποίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Επιτροπής
Τουρισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στην ανωτέρω
αντικατάσταση, που αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (ήτοι μέχρι 31/8/2019).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Την αντικατάσταση του φορέα που ήδη συμμετέχει στην Επιτροπή Τουρισμού
του Δήμου μας με την επωνυμία "Σύλλογος Ξενοδόχων Λουτρακίου", από τον φορέα
"Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας", ο οποίος προέκυψε από την διεύρυνση του
πρώτου.
2. Την αντικατάσταση του τακτικού μέλους του αρχικού φορέα κ. ΠΑΠΠΑ
Δημητρίου από την Πρόεδρο του νέου φορέα κα ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Σοφία, η οποία θα
εκπροσωπεί στο εξής την "Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας".
Το ήδη ορισθέν αναπληρωματικό μέλος κα Σιαγγάνα Άννα παραμένει,
εκπροσωπώντας επίσης τον νέο φορέα.
3. Τον ορισμό στη θέση της κας ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Σοφίας, ως αναπληρωματικού μέλους
της Επιτροπής - εκπροσώπου του LTO, του κ. ΠΑΠΠΑ Δημητρίου νέου εκπροσώπου
του LTO.
Το ήδη ορισθέν τακτικό μέλος κ. Καραβούλης Σπυρίδων παραμένει,
εκπροσωπώντας τον LTO.
Η αντικατάσταση αυτή αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (ήτοι μέχρι 31/8/2019).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατόπιν της παρούσας ανασυγκρότησης, η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου
μας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1) ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος - Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον ΡΑΤΗ
Σπυρίδωνα - δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ο οποίος θα εκτελεί και χρέη
Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής
2) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος - δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με
αναπληρωτή του τον ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας
3) ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος - δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή
του τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο - δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας
4) ΚΟΦΙΝΑΣ Ηλίας - δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον
ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο - δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας
5) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος - δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή
του τον ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ Δημήτριο - δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας
6) ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Σοφία με αναπληρώτρια τη ΣΙΑΓΓΑΝΑ Άννα, ως εκπρόσωποι της
Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας.
7) ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ Σπυρίδων με αναπληρωτή τον ΠΑΠΠΑ Δημήτριο, ως εκπρόσωποι
του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO),
8) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος με αναπληρωτή τον ΚΟΝΤΗ Γιάννη, ως εκπρόσωποι του
Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
9) ΒΛΑΣΣΗΣ Δημήτριος με αναπληρωτή τον ΛΕΪΣΟ Κων/νο, ως εκπρόσωποι των
Τουριστικών Γραφείων Λουτρακίου.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 27/2018.
Ο Πρόεδρος
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

