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Αριθµός Πρακτικού 41

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  25-8-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 24451/21-08-2020 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.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδωνας,  3)Κόλλια  Κων/να,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός  Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει το τακτικό µέλος

κ.Σταυρέλη  Νικόλαο).

Α π ό ν τ ε ς 

1) Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος,3)Πλατής Σπυρίδων.

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

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

συζήτησης  του  θέµατος  «Έγκριση  πρακτικού  επιτροπής  δηµοπρασίας  για  την  εκποίηση  ξυλείας-
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καυσόξυλων» προκειµένου  να  ολοκληρωθεί  η  άµεσα  η  διαδικασία  της  εκποίησης  και  να

ελευθερωθούν τα οικόπεδα του ∆ήµου, ώστε να χρησιµοποιηθούν το συντοµότερο για την εναπόθεση

κλαδιών από κλαδέµατα στην έκταση του ∆ήµου. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή,  οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

         ΑΠΟΦΑΣΗ 363  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής δηµοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας-καυσόξυλων» υπενθυµίζει την

σε ορθή επανάληψη υπ'αριθµ.39/338/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθο-

ρίστηκαν οι όροι  φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας-καυ-

σόξυλων. Με την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ.23086/10-08-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου Κορινθίων

ορίστηκε ηµεροµηνία δηµοπρασίας στις  24-08-2020, ηµέρα ∆ευτέρα.

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 24-08-2020 πρακτικό Επιτροπής

δηµοπρασίας,  σύµφωνα µε το οποίο εµφανίστηκαν κατά σειρά οι ακόλουθοι συµµετέχοντες:    

      1.∆ουδούµης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ. ΑΟ 472455.

    Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω, η Επιτροπή δηµοπρασίας διαπίστωσε ότι

προσκοµίστηκαν  τα εξής :

1)Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας, 

2)Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο.

3)Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, - στην οποία αναγράφεται άλλο κείµενο, που δεν πληρεί τους

όρους δηµοπρασίας.

     Ο ανωτέρω συµµετέχων δεν προσκόµισε Εγγυητική  επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία

423,00€, ούτε παρουσίασε εγγυητή. 

     Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα  προβλεπόµενα από την  σε ορθή επανάληψη υπ'

αριθµ.23086/10-08-2020  διακήρυξη  ∆ηµάρχου  Κορινθίων  ο  κ.∆ουδούµης  Γεώργιος  του

Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ. ΑΟ 472455 αποκλείστηκε από την δηµοπρασία.

     2.Κωτσάκος Χαρίλαος του Παναγιώτη- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., µε Α.∆.Τ. ΑΕ 259280

    Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω, η Επιτροπή δηµοπρασίας διαπίστωσε ότι

προσκοµίστηκαν  τα εξής : 

1)Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

2)Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο.

3)Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  αναγράφεται  α)ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων

διακήρυξης  εκποίησης  της  ξυλείας  και  τους  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα,  β)ότι  έλαβε

προσωπική γνώση του χώρου και της κατάστασης της προς εκποίηση ξυλείας και την αποδέχεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

4) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία 423,00€.

5)Παρουσίασε εγγυητή  την κ. Κωτσάκου Αθηνά του Χαριλάου 
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∆ικαιολογητικά εγγυητή:

1)Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

2)Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο.

3)Πιστοποιητικό κατοχής ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9).

    Μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  η  Επιτροπή  δηµοπρασίας  διαπίστωσε  ότι  ο  ανωτέρω

συµµετέχων κατέθεσε όλα τα προβλεπόµενα από την  σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ.23086/10-08-

2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου Κορινθίων δικαιολογητικά και έγινε δεκτός.

       Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό Επιτροπής, αναδείχθηκε  πλειοδότης ο κ.Κωτσάκος Χαρίλαος

του Παναγιώτη- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., µε Α.∆.Τ. ΑΕ 259280 που προσέφερε :

       α) το ποσό των πενήντα πέντε ευρώ (55,00€) ως τίµηµα ανά τόνο ξυλείας για τα ξύλα από τους

κορµούς των ελαιόδεντρων και

      β) το ποσό των  είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ως τίµηµα ανά τόνο ξυλείας για τα ξύλα από τις

ρίζες των ελαιόδεντρων. 

      Κατόπιν τούτων και δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας,

ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  24-08-2020  πρακτικού  και  την  κατακύρωση  της

δηµοπρασίας στον κ.Κωτσάκο Χαρίλαο του Παναγιώτη- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., µε Α.∆.Τ. ΑΕ 259280.

     Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  ο  κ.Πνευµατικός  και  µεταξύ  άλλων  λέει  ότι  γίνεται

προσπάθεια από την ∆ηµοτική Αρχή να κλείσει βιαστικά το θέµα. Λέει ότι δεν ψηφίζει υπέρ της

επικύρωσης της δηµοπρασίας επειδή στην διακήρυξη αναφέρεται ποσότητα ξύλων σε τόνους, ενώ

έπρεπε να αναφέρεται ποσότητα σε κυβικά και  δεν αναφέρεται σε ποιο µέρος βρίσκονται τα ξύλα.

Αναφέρει επίσης ότι υπήρχε στην διακήρυξη ως δικαιολογητικό Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται

ο συµµετέχων τους όρους δηµοπρασίας, αλλά οι  ενδιαφερόµενοι είχαν δυσκολία να επισκεφθούν

το µέρος όπου φυλάσσονται τα ξύλα. Ακολούθως, µεταξύ άλλων, λέει ότι το θέµα έχει φτάσει στην

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιαφάνειας και θα υπάρξει προσφυγή περί ακυρότητας της διαδικασίας.

       Ο Πρόεδρος λέει επί του θέµατος, ότι η διαδικασία ήταν απολύτως σύννοµη και έχει γίνει και

σε άλλους ∆ήµους.

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την  σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ.23086/10-08-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου Κορινθίων, το

από 24-08-2020 πρακτικό, τον φάκελο της εν θέµατι δηµοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του

Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν.2971/2001, το το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-1981), όπως

ισχύει,  τον  Ν.1080/80,  όπως  ισχύει,  καθώς  και  κάθε  άλλης  ισχύουσας  σχετικής  νοµοθετικής

διάταξης

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξανδρου και Μουρούτσου Γεωργίου, µε αρνητική ψήφο)
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    Α.-  Εγκρίνει το από 24-08-2020 πρακτικό επιτροπής  δηµοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας-

καυσόξυλων  εκτιµώµενης  ποσότητας  65,5 τόνων  ξύλων  από  τους  κορµούς  των ελαιόδεντρων  και

περίπου 47,75 τόνων ξύλων από τις εναποµένουσες ανεπεξέργαστες ρίζες των ελαιόδεντρων, που

προέκυψε  από  υλοτόµηση  συνολικά  191 δένδρων  ελιάς,  και συγκεκριµένα  από  8 ελαιόδεντρα  σε

αγροτεµάχιο  εκτιµώµενης  έκτασης  3,5  στρεµµάτων  ιδιοκτησίας  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στη  θέση

«Παλιόµυλος» της Τ.Κ. Περιγιαλίου της ∆.Ε. Άσσου-Λεχαίου και από 183 ελαιόδεντρα σε αγροτεµάχιο

εκτιµώµενης έκτασης 13,5 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κορινθίων στη θέση «Πασσά» της Τ.Κ.

Περιγιαλίου  της  ∆.Ε.  Άσσου-Λεχαίου,  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  ιστορικό  της

παρούσης. 

       Β.-  Ανακηρύσσει  πλειοδότη  τον κ.Κωτσάκο  Χαρίλαο του Παναγιώτη- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.,

µε Α.∆.Τ. ΑΕ 259280 που προσέφερε :

       α) το ποσό των πενήντα πέντε ευρώ (55,00€) ως τίµηµα ανά τόνο ξυλείας για τα ξύλα από τους

κορµούς των ελαιόδεντρων και

       β) το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ως τίµηµα ανά τόνο ξυλείας για τα ξύλα από τις ρίζες

των ελαιόδεντρων. 

       Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το τίµηµα

στο ταµείο του ∆ήµου εντός διαστήµατος τριών (3) ηµερών και να παραλάβει την ξυλεία από το

χώρο  που  βρίσκεται,  σε  συνεργασία  µε  τον  αρµόδιο  υπάλληλο,  µε  δικά  του  έξοδα  και ευθύνη,

βάσει  του  συµφωνητικού  και  µε  την  σύνταξη  πρωτοκόλλου  παράδοσης  παραλαβής.   Μετά  την

παράδοση της ξυλείας επιστρέφεται η χρηµατική εγγύηση µετά από διάστηµα τριών (3) ηµερών,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της υπ'αριθµ. 20030/14-07-2020 αναλυτικής διακήρυξης του

∆ηµάρχου Κορινθίων, 

     Γ.- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες  και την υπογραφή του

σχετικού συµφωνητικού.

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 41/363/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 04-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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