
Αριθμός Πρακτικού 40 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  20-11-2019 

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 

σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 41356/19-11-2019 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ..  

Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Ταγαράς Βασ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Κορδώσης Χρ.. 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου σε κτίριο του 

Στρατοπέδου «Καλογερογιάννη», διότι πρέπει άμεσα κι εντός του συμβατικού χρόνου προμήθειας 

του εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, για γίνει παράδοση και παραλαβή του εν 

λόγω εξοπλισμού στον ως άνω χώρο. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 512η: Ο Πρόεδρος εισάγοντας το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου σε κτίριο του Στρατοπέδου «Καλογερογιάννη»» 

λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 
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ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και 

δωρεών και ενημερώνει τα μέλη ότι για την κάλυψη της ανάγκης αποθήκευσης ειδών από την 

προμήθεια του εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ο Δήμος μας έκανε αίτημα 

στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι για παραχώρηση χώρου στο Στρατόπεδο «Καλογερογιάννη», 

προκειμένου για την αποθήκευσή τους. Ακολούθως, ο Πρόεδρος  θέτει υπόψη των μελών το από 

18-11-2019 (Φ.914/10/7927) σχετικό έγγραφο του Διοικητή της Σχολής Μηχανικού - 4ου Επιτελικό 

Γραφείο στο Λουτράκι, το οποίο  έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Διάφορα (Αίτημα Διάθεση Χώρου του Στρδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ») 
ΣΧΕΤ.: α. Αριθμ. Πρωτ. 38638/31-10-19/ Δήμος Κορινθίων 
            β. Αριθμ. Πρωτ. 40723/14-11-19/ Δήμος Κορινθίων 
 

Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια των σχετικών σας εγγράφων ότι: 
 

εγκρίνεται 
 
 η προσωρινή παραχώρηση χώρου στο κτήριο Ομάδας Συντηρήσεως του Στρδου 
«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» για το χρονικό διάστημα από 20 Νοε 19 μέχρι 30 Απρ 2020 για την 
προσωρινή αποθήκευση εξοπλισμού κομποστοποίησης, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

α. Η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μεταφορά και αποθήκευση του 
εξοπλισμού. 
 
β. Η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη, καθώς σε 
περίπτωση βλάβης, μερικής ή ολικής απώλειας του εξοπλισμού η Στρατιωτική Υπηρεσία δε 
φέρει ευθύνη. 
 
γ. Άμεση απομάκρυνση εντός 2 ημερών του εξοπλισμού σε περίπτωση που οι ανάγκες της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας το επιβάλλουν. 

 
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας. 
 
   Ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή από τον Δήμο Κορινθίων της δωρεάν προσωρινής 

παραχώρησης χώρου στο κτήριο Ομάδας Συντηρήσεως του Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» 

για το χρονικό διάστημα από 20/11/2019 έως και 30/4/2020, προκειμένου για την αποθήκευση 

ειδών από την προμήθεια του εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, το από 18-11-2019 έγγραφο του Διοικητή της Σχολής Μηχανικού - 4ου Επιτελικό 

Γραφείο στο Λουτράκι, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση χώρου στο κτήριο Ομάδας Συντηρήσεως του 
Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» για το χρονικό διάστημα από 20/11/2019 έως και 30/4/2020, 
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προκειμένου για την αποθήκευση ειδών από την προμήθεια του εξοπλισμού διαχείρισης αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

α. Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μεταφορά και αποθήκευση του 
εξοπλισμού. 
 
β. Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη, καθώς σε 
περίπτωση βλάβης, μερικής ή ολικής απώλειας του εξοπλισμού η Στρατιωτική Υπηρεσία δε 
φέρει ευθύνη. 
 
γ. Άμεση απομάκρυνση εντός 2 ημερών του εξοπλισμού σε περίπτωση που οι ανάγκες της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας το επιβάλλουν, 
 

 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/512/2019.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 20-11-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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