
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 16/08.07.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 126/2020 

 
Θέμα 1ο Η.Δ. «Συζήτηση για την εκρίζωση ελαιοδένδρων κληροδοτήματος Σακελλαρίου, με βάσει την από 
1-7-2020 αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα 
με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 18835/03-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, 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 είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Μελέτης Χρήστος  
9. Κεφάλας Σταύρος,  
10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
12. Μπουρσέ Ηλίας 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Σταυρέλης Νικόλαος 
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
16. Μουρούτσος Γεώργιος   
17. Λαμπρινός Παναγιώτης,  
18. Μανωλάκης Δημήτριος 
19. Καρασάββας Ιωάννης 
20. Δόντης Μιχαήλ 
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
22. Πιέτρης Γεώργιος  αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ 
23. Πλατής Σπυρίδων 
24. Κορδώσης Χρήστος  
25. Πιέτρης Τιμολέων 
26. Ασημακόπουλος Μάριος  
27. Τζέκου Παρασκευή,  
28. Γκερζελής Ιωάννης  

 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4. Κονδύλης Μαρίνος 
5. Καλλίρης Πελοπίδας 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Περιγιαλίου, κ. Κελάμης Δημήτριος, που κλήθηκε 
με την ανωτέρω πρόσκληση.   

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για 
το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση για την εκρίζωση ελαιοδένδρων κληροδοτήματος 
Σακελλαρίου, με βάσει την από 1-7-2020 αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου», έδωσε το λόγο 
στο Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξε ανάγκη στη περιοχή της Κοινότητας Περιγιαλίου να δημιουργηθεί εκεί 
στα δύο (2) οικόπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία έχει ο Δήμος, είναι χώρος χρήσιμος για την εναπόθεση των 
κλαδεμάτων, γιατί υπήρχαν πολλά κλαδέματα στην περιοχή και ήταν επιβεβλημένη και επείγουσα η ανάγκη να 
δημιουργηθεί πράσινη γωνιά και πράσινο σημείο καθώς επίσης και αθλητικός χώρος για τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας, κάτι το οποίο ζητούσαν και οι κάτοικοι. Επειδή ακούστηκαν πολλά και ανυπόστατα,- ότι υπήρχε 
οικονομική καταστροφή, θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε καμία οικονομική καταστροφή, δεν υπήρχε εισόδημα 
μέχρι σήμερα κανένα, όπως επίσης και η αξία των καυσόξυλων είναι της τάξης των 6-7000 €. Αυτά τα καυσόξυλα 
είναι φυλαγμένα και θα εκποιηθούν με δημοπρασία όπως προβλέπει ο Νόμος και είναι παρακάτω το 2ο θέμα 
σήμερα. Δεν υπήρξε καμία οικονομική καταστροφή όπως ακούστηκε από ορισμένους, γιατί τα περισσότερα από 
τα δένδρα αυτά ήταν ξερά , για τι δεν είχε καλλιεργηθεί το κτήμα για πάρα πολλά χρόνια. Ο αριθμός των δένδρων 
δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εξάλλου οι ρίζες είναι εκεί και μπορεί όποιος θέλει να πάει να τις 
μετρήσει.  Επειδή το αγρόκτημα ήταν εκτός σχεδίου και οικισμού δεν χρειάζεται ούτε απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ούτε άδεια από το Δασαρχείο. Το Δασαρχείο προστατεύει τα κωνοφόρα, προστατεύει όσα 
βρίσκονται μέσα στο Σχέδιο Πόλης.  Γι΄  αυτό λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι να συζητήσουμε 
πως θα αξιοποιήσουμε τα ξύλα, που είναι το επόμενο θέμα.  
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος πήρε το λόγο σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης του θέματος και ανέφερε ότι το θέμα 
το φέραμε δέκα επτά (17) Δημοτικοί σύμβουλοι. Πιστεύω ότι πρέπει και να το εισηγηθούμε. Επίσης έχει 
διατυπωθεί λάθος στην πρόσκληση, να διορθωθεί.  
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι εκπλήσσομαι κ. Δήμαρχε από την τοποθέτησή 
σας, πραγματικά το λέω.  Θα σας αναφέρω, αναλυτικά και ιστορικά, για το θέμα επειδή το γνωρίζω καλά και για 
το τι έπρεπε να γίνει που δεν έγινε.  Εκπλήσσομαι επίσης και για τα ποσά που αναφέρατε των ξύλων. Κατ΄ αρχήν 
κ. Πρόεδρε πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος στη πρόσκληση. Να γραφεί όπως ακριβώς αναφέρει η αίτηση των 17 
Δημοτικών Συμβούλων. Τώρα ας αναφερθούμε στο ιστορικό  των αγροτεμαχίων.  Υπάρχουν δύο (2) ελαιοτεμάχια 
στην Κοινότητα Περιγιαλίου και συγκεκριμένα (1) στη θέση «ΧΟΥΝΙ» εκτάσεως 3.827,75 τ.μ. και (1) στη θέση 
«ΠΑΣΙΑ» εκτάσεως 13.032,95 τ.μ.  κληρονομιά από τον αείμνηστο  Αθανάσιο Δημ. Σακελλαρίου από το 1972 έτος 
και η αποδοχή έγινε επί Δημαρχίας Σήφη Κόλλια. Στο ελαιοτεμάχιο της θέσης ΠΑΣΙΑ ήταν 250 ελαιόδενδρα 
υπεραιωνόβια, τα οποία καταμέτρησα ο ίδιος όταν κάναμε την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου το 
έτος 2015.  Όταν παραβρέθηκα στο τέλος του Ιουνίου 2020 στον Άσσο ενημερώθηκα ότι κόβονται ελαιόδενδρα 
στο ανωτέρω ακίνητο στη θέση «ΠΑΣΙΑ». Αυτό που έπρεπε να κάνετε πριν από οποιαδήποτε κίνηση ήταν να 
λάβετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση των καυσόξυλων από την εκρίζωση των ελαιοδένδρων. 
Προτείνουμε: α) Καταδικάζουμε τις αυθαίρετες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την καταστροφή και εκρίζωση 
250 δένδρων. 
β) Να γίνει έρευνα και καταλογισμός τυχόν ευθυνών από την Εθνική  Αρχή Διαφάνειας και  
γ) Να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή για να δούν τα ξύλα και τις ρίζες. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι τα άρθρα 75 § 12 και 178 του Ν. 3463/2006 
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρουν ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν τις τοπικές 
υποθέσεις με σκοπό την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων της τοπικής 
κοινωνίας καθώς και τα άρθρα 141 & 142 του ως άνω Νόμου μιλούν για την αστική  και πειθαρχική ευθύνη της 
Δημοτικής Αρχής. Τώρα ερχόμαστε στο σημερινό θέμα μας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (22-6-2020) στην αναφορά του  δημοτικού συμβούλου Λαμπρινού Παναγιώτη ότι έχουν κοπεί δένδρα 
στο ανωτέρω αγροτεμάχιο, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν γνώριζε το θέμα. Ποιος λοιπόν έδωσε την εντολή, με ποιο 
τρόπο έγινε η ανάθεση της κοπής των δένδρων και ποιος παρακολούθησε την κοπή. Υπάρχουν παραστατικά 
στοιχεία; Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Σταυρέλη και όποιος λειτούργησε αυθαίρετα να λάβει αυτό που πρέπει 
να λάβει.  
 
Ο κ. Κελάμης Δημήτριος, Πρόεδρος Περιγιαλίου, ανέφερε ότι: Αυτά που λέτε εδώ πέρα από το Google που βρηκε 
ο κ. Σταυρέλης το 2015 είναι όλα μηδενικά. …… ξέρετε ότι το Μάρτιο του 2020 πήρε φωτιά το πάνω μέρος   και 
είναι καταγεγραμμένο στη Πυροσβεστική…. ξέρετε ότι όταν πήγαμε με τον κ. Μπίτζιο να ορίσουμε το πράσινο 
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σημείο, ότι πιάσαμε τους Αλβανούς και κόβανε δένδρα … Αυτά γιατί δεν τα λέτε, δεν τα ξέρατε; ….για το κάτω 
κομμάτι είχαν μπεί Αλβανοί μέσα, τους οποίους δεν είδαμε .Για τα ξύλα που λέτε μπορεί να είναι 185 ρίζες, είδαμε 
την ρίζα όχι τον κορμό  
Ο κ. Μπίτζιος Δημήτριος ανέφερε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έχει δοθεί τόσο έκταση για τα αγροτεμάχια εμείς 
φροντίσαμε να βρούμε χώρο για τη δημιουργία της πράσινης γωνιάς, ενώ ή προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν 
κόψει 4.500 δένδρα σχεδόν και δεν είχε βγει κάποιος να πει ότι τα μαζεύουμε για να κάνουμε αυτό που κάνει ο 
Δήμαρχος τώρα.  
Ο κ. Μπουρσέ Ηλίας στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι θα πω τα γεγονότα όπως τα έζησα μερικές μέρες πριν.  
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22-6-2020 ο κ. Δήμαρχος είπε ότι δεν γνώριζε. Την επομένη μέρα (27-6-2020) πήγα 
να δω τα δένδρα και διαπίστωσα ότι είχαν καταστραφεί πολλά δένδρα, αλλά δεν τα μέτρησα . Είδα δύο (2) 
μηχανήματα που ξερίζωσαν τα δένδρα. Ήταν ο κ. Κωτσάκος εκεί και δήλωσε ότι ήταν εργολάβος. Παρευρίσκετο ο 
κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και σε λίγο ήρθε ένας Αστυνομικός και είπε στο κ. Κωτσάκο ότι θα σου κάνω μήνυση 
γιατί κόβεις τα δένδρα, κλέβεις τα δένδρα χωρίς εντολή.  Φοβήθηκε ο κ. Κωτσάκος και είπε ότι έχω εντολή από τον 
κ. Δήμαρχο. Πήρε τηλέφωνο παρουσία του Αστυνομικού ο Κωτσάκος στο Δήμο και μετά από λίγο ο Αστυνομικός 
είπε ότι πράγματι έδωσε εντολή ο Δήμαρχος.  
Παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και συμπληρώνει ότι δεν έδωσα καμμία εντολή για την κοπή των δένδρων, ούτε είχα 
επικοινωνήσει με τον εργολάβο και μόνο έδωσα έγκριση καθαρισμού των αγροτεμαχίων και εν συνεχεία μίλησα 
σε ανοικτή ακρόαση με τον Αστυνομικό και άκουγε και ο κ. Πνευματικός  και είπα ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να 
πάρω άδεια ούτε από την Αστυνομία ούτε από το Δασαρχείο, γιατί είναι ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης. Και 
συμφώνησε και ο Αστυνομικός. 
Ο κ. Μουρούτσος Γεώργιος στην τοποθέτησή του ανάφερε ότι έχω να κάνω δύο (2) επισημάνσεις. Πρώτο, στο 
συγκεκριμένο θέμα οι ενέργειες που έγινα ήταν σαν να πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία, αλλά εδώ μιλάμε για 
δημοτική περιουσία. Οπότε ο χειρισμός έπρεπε  να ήταν διαφορετικός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτός 
που έκοψε τις ελιές ήταν επαγγελματίας του είδους. Αυτός λοιπόν ο επαγγελματίας που έκοψε και μετάφερε τις 
ελιές να μας  ενημερώσει με τι είδους παραστατικά κυκλοφόρησε το εμπόρευμα. Άρα έπρεπε να υπάρξει 
προεργασία, έπρεπε να υπάρξει ανάθεση κοπής των ξύλων μεταφοράς και φύλαξης και να τα εκποιήσουμε με το 
σωστό τρόπο που προβλέπεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει θεματάκι. Να πω επίσης ότι ο εργολάβος κ. Κωτσάκος αυτή 
την δουλειά την κάνει από το 2013 στο Δήμο. Ως Αντιδήμαρχος καθημερινότητας τον χρησιμοποίησα και εγώ - και 
η συμφωνία ήταν κόβει και παίρνει τα ξύλα - για την κοπή δένδρων και στο Δικαστικό Μέγαρο και αλλού. 
Ο κ. Ταγαράς Βασίλειος στην τοποθέτησή του ανάφερε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έρχεται και τι λέει. Αφού 
έχει προβεί σε παράνομες και απαράδεκτες πρακτικές εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου, αντί ν΄ 
αξιοποιήσετε αυτό το περιουσιακό στοιχείο, δώσατε την δυνατότητα, ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς 
καμία νομιμότητα, να κόψουν τα ξύλα. Σ΄ ερώτηση στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Λαμπρινό, 
απαντήσατε ότι δεν έχετε γνώση για το εν λόγω θέμα.  Να πω ότι υποχρέωση του Δήμου είναι μία. Να κάνει 
διαδικασίες νόμιμες και να είχε προηγηθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλατε να γίνει ο χώρος αυτός 
πράσινο σημείο και αθλητικός χώρος, ν΄ αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπολογίζουμε ότι η αξία των 
δένδρων  είναι πάνω από αυτά που λέτε. Θέλω να πω λοιπόν κάτι. Κάποια από αυτά τα δένδρα, δεν μπορούσαν 
να μεταφυτευθούν σε κοινόχρηστους χώρους σε συνεργασία με την υπηρεσία Πρασίνου, να πάνε όπως στα 
μπαζώματα του Αγ. Νικολάου ή στην Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, όπου θα έδιναν μια άλλη μορφή στην πλατεία; 
Καταλήγοντας να πω ότι γνωρίζατε τι γινόταν εκεί, οπότε τη ζημιά και την ευθύνη την έχετε εσείς.  
Ο κ. Πλατής Σπυρίδων στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι στο πάνω κομμάτι (ΧΟΥΝΙ) οι ελιές δεν ήσαν 
περισσότερες από 15 ρίζες μικρές. Είχαν καεί πριν από ένα (1) χρόνο , ίσως και λιγότερο και οι ελιές ήσαν 
βλαστάρια που είχαν βγει από κάτω. Καλώς καθαρίστηκε  και περιφράχθηκε. Στο κάτω κομμάτι (ΠΑΣΙΑ) τώρα. Αν 
υπάρχουν διαδικασίες που έπρεπε να είχαν προηγηθεί πριν το κόψιμο των ξύλων δεν το ξέρω. Αν υπάρχουν 
ευθύνες ας αποδοθούν. Δεν με ενδιαφέρει ποιος τις καλλιεργούσε, ποιος έπαιρνε το λάδι κ.λ.π. Τα τελευταία 10 
χρόνια ήσαν ακαλλιέργητες. Η πίσω πλευρά του κομματιού αυτού ήσαν λεηλατημένες. Παρόλα αυτά ο Δήμαρχος 
με κάλυψε πλήρως με τη δήλωσή του , όσον αφορά το γήπεδο ή ακόμα και το στάδιο που μπορεί να γίνει εκεί. 
Είναι μια απαίτηση πάρα πολλών ετών των κατοίκων του Περιγιαλίου. Πιστεύω ότι έγινε σωστά εκεί μια αρχή και 
πιστεύω ότι μέχρι τέλος της Δημοτικής Αρχής να έχει γίνει και το στάδιο.  
Η κα Τζέκου Παρασκευή στην τοποθέτησή της ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα πω μόνο ότι υπάρχει 
κόσμος που κρυώνει το χειμώνα και δεν έχει την δυνατότητα προμήθειας καυσίμων. Να τα μοιράσετε σ΄ αυτούς , 
που λαμβάνουν και τρόφιμα μέσω ΤΕΒΑ, αντί να τα πουλήσετε τα ξύλα.  
Ο κ. Κεφάλας Σταύρος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά μέσα σ΄ αυτή την αίθουσα 
προτείνω να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή για μια περισσότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση του όλου 
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θέματος, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση προς αποφυγή προβλημάτων και συγχύσεων για να μην οδηγηθούν τα 
πράγματα στα άκρα. Αυτό θα είναι προς όφελος όλων μας.  
Ο κ. Πούρος Γεώργιος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι ας δούμε την πραγματικότητα του θέματος. Υπάρχει στη 
Κοινότητα Περιγιαλίου δημοτική περιουσία εκ 2 αγροτεμαχίων εκτάσεως 13.500 τ.μ. και 3.500 τ.μ. αντίστοιχα με 
κάποιους ελαιώνες παλιούς, οι οποίοι είχαν λεηλατηθεί και αυτά που απέμειναν ο εργολάβος τα έκοψε.  Ο 
εργολάβος αυτός ήταν από το 2013 στο Δήμο και κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
δημιουργείται από τη σημερινή συζήτηση είναι η σύγκληση της νομιμότητας, της τότε και της τώρα., διότι αυτό 
είναι πραγματικά μεγάλης σημασίας. Αυτό που ειπώθηκε κόψε και πάρε τα ξύλα είναι πράγμα παράνομο. Κανείς 
μέσα από το χώρο που συμμετείχε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε εκφράσει αυτή την ευαισθησία , 
που σήμερα βέβαια εκφράζει.  Πως λοιπόν να συγκρίνουμε την νομιμότητα την τότε και την τώρα όταν η σημερινή 
αρχή κάνει αποψίλωση και κόβει τα ξύλα με τις ίδιες τακτικές που λέγατε στον εργολάβο κόψε και πάρε τα ξύλα. 
Για να κάνουμε μια σύγκριση νομιμότητας. Γι  αυτά που μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν που είπε ο Δήμαρχος , το είπε 
και ο εργολάβος. Υπάρχουν δελτία αποστολής και ζυγολόγια.  Αυτά είναι τα κομμένα – φυλαγμένα. Γιατί αυτά τα 
κομμένα ξύλα τα κόβανε με πριόνια, όταν οι ελιές ήταν ζωντανές. Απλά έμειναν οι ρίζες γιατί δεν είναι εύκολο να 
μετακινηθούν. Ζυγίζονται και στη χονδρική πώληση υπολογίζονται με τον τόνο ενώ στην λιανική υπολογίζονται με 
το κυβικό μέτρο. Τα ξύλα βρίσκονται σε φυλαγμένο χώρο και όποιος θέλει να πάμε να τα δούμε.  Θα 
δημοπρατηθούν και εδώ θα συμφωνήσω με την άποψη της κας Τζέκου , να δοθούν σ΄ αυτούς που κατά καιρούς 
προμηθεύονται τρόφιμα μέσω του προγράμματος «ΤΕΒΑ» και «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Τώρα δηλαδή υπήρχε 
δόλος που κόβονται και εκπληστηριάζονται  τα ξύλα και δεν υπήρχε πριν. Ξαναεπαναλαμβάνω  για μια ακόμη 
φορά γιατί άνοιξε μεγάλη πληγή και θα το δείτε στις επόμενες αναθέσεις του εργολάβου ή οποιουδήποτε 
εργολάβου για κοπή ψηλόδενδρων ή χαμηλόδενδρων ή οτιδήποτε.  Γιατί ποιος θα μου πεί για τους εκατοντάδες 
ευκάλυπτους του στρατοπέδου που έβγαλαν απίστευτα κυβικά ή οι ευκάλυπτοι του Κάτω Άσσου ή του 
Χιλιομοδίου ή του Κόρφου τα δένδρα , τι έγιναν;  Αυτή ήταν η πιο μεγάλη πληγή που άνοιξε απόψε.   
Ο κ. Δήμαρχος συμπληρωματικά είπε ότι όλα όσα έγιναν στην προκειμένη περίπτωση έγιναν νόμιμα. Δεν 
υπάρχει κανένας, κι  αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι κάποιος πήρε ένα (1) ευρώ εις βάρος του Δήμου να το 
πείτε τώρα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Προστατέψαμε και προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία 
απ΄αυτούς που έμπαιναν και έκοβαν και έκλεβαν τα δένδρα. Έχουμε σκοπό να το αξιοποιήσουμε με το καλλίτερο 
τρόπο για τους σκοπούς που σας είπα και αν επιμείνετε για ελεγκτές δημόσιας διοίκησης – διαφάνειας, δεν έχουμε 
να φοβηθούμε τίποτα.  Θα γίνει όμως με όλους τους τύπους και για όλες τις περιόδους και ανοίγετε μια πόρτα που 
πολλοί θα το μετανιώσουν εδώ μέσα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, να ξέρετε όμως τις ευθύνες σας όταν ψηφίζετε. 
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή και να μετρήσει μαζί με την 
προβλεπόμενη εκ του νόμου επιτροπή για την εκποίηση των καυσόξυλων, η διαπαραταξιακή επιτροπή  να 
επικουρήσει την νόμιμη. 
Αν θέλετε όμως και επιμένετε να κάνουμε προσφυγή στον ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης –Διαφάνειας ή οπουδήποτε 
αλλού, να το καταλάβετε και να ξέρετε αυτό τι πραγματικά σημαίνει. Δεν έχω φοβηθώ  τίποτε και κανένας από 
εμάς. Να ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και δεν θα είναι καθόλου καλό για το Δημοτικό Συμβούλιο και 
αυτοί που μέχρι τώρα έχουν παρασυρθεί στα θέματα αυτά , να αναλάβουν τις ευθύνες τους.    
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος συμπληρωματικά είπε: Επιμένω στην πρότασή μου και δεν φοβούμεθα τίποτα κ. 
Δήμαρχε εγώ και η παράταξή μου, να βγουν όλα στο φώς. Τώρα η πρόταση μου είναι :  
α) Καταδικάζουμε τις αυθαίρετες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την καταστροφή και εκρίζωση 185 
ελαιοδέντρων 
β) Ζητάμε να γίνει έρευνα και καταλογισμός τυχόν ευθυνών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και  
γ) Να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή για να δούν τα ξύλα και τις ρίζες , αυτό περιλαμβάνει και το 2ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης (όχι μόνο σε ότι αναφέρεται η εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά και τα κολόριζα) και να 
εκποιηθούν.  
Ο Δήμαρχος προτείνει: Να γίνει Διαπαραταξιακή Επιτροπή η οποία θα επικουρήσει την προβλεπόμενη εκ του 
νόμου Επιτροπή, για την εκποίηση των καυσόξυλων (αφορά και το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης). 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου, την οποία σε σύνολο 
είκοσι οκτώ (28) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν δέκα τρεις (13) Δημοτικοί  Σύμβουλοι (οι κ.κ. 1. 
Κυριαζής Αντώνιος, 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Μπίτζιος Δημήτριος, 5.  . 
Καρσιώτης Παναγιώτης, 6. Πούρος Γεώργιος, 7. Παπαιωάννου Ευάγγελος, 8.Πλατής Σπυρίδων, 9. Καρασάββας 
Ιωάννης, 10.Πιέτρης Τιμολέων 11. Γκερζελής Ιωάννης, 12.Ζώγκος Ανδρέας και 13.Ζαχαριάς Σπυρίδων). 
 
Η κα Τζέκου Παρασκευή δήλωσε παρούσα. 
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Ο κ. Κεφάλας Σταύρος  σε ερώτηση του Προέδρου δήλωσε ότι εμμένει στη πρότασή του.   
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του κ. Σταυρέλη, την οποία σε σύνολο 
είκοσι οκτώ (28) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) Δημοτικοί  Σύμβουλοι (οι κ.κ. 1. 
Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Στριμενοπούλου Γεωργία, 3. Μουρούτσος Γεώργιος, 4. Μανωλάκης Δημήτριος, 5. 
Δόντης Μιχαήλ, 6. Λαμπρινός Παναγιώτης, 7. Κορδώσης Χρήστος, 8. Μελέτης Χρήστος, 9. Ταγαράς Βασίλειος, 
10. Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα, 11. Μπουρσέ Ηλίας, 12. Ασημακόπουλος Μάριος, 13. Τζέκου Παρασκευή 
και 14. Πιέτρης Γεώργιος).  
Ο κ. Κεφάλας Σταύρος σε ερώτηση του Προέδρου δήλωσε και εδώ ότι εμμένει στη πρότασή του.   
 
Ο κ. Κεφάλας Σταύρος δεν ψήφισε καμία από τις ανωτέρω προτάσεις και έμεινε στην πρότασή του,. να γίνει 
διαπαραταξιακή επιτροπή για μια περισσότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση του όλου θέματος, έτσι ώστε να 
βρεθεί μια λύση προς αποφυγή προβλημάτων και συγχύσεων για να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. 

  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 126 / 2020 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 21- 08 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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