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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  252/2020

ΘΕΜΑ 37ο  Η.Δ.: «Συζήτηση σχετικά με αθλητική εγκατάσταση (Γήπεδο) Συνοικισμού». 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η  του μηνός Σεπτεμβρίου 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.  28939/25-09-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου  του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018
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:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος, 
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
11. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 31ου ΘΗΔ 

12. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Πιέτρης Τιμολέων
15. Σπύρου Παναγιώτης
16. Γκερζελής Ιωάννης 
17. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Ταγαράς Βασίλειος,  προσήλθε στο τέλος  του 3ου ΕΗΔΘ και

αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ

3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ζώγκος Ανδρέας
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, προσήλθε στο
τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

8. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

9. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

11. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

12. Κονδύλης Μαρίνος
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ

16. Πλατής Σπυρίδων

       

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  νόμιμα  και  οι  Πρόεδροι  των Κοινοτήτων  Κορίνθου,  Σοφικού,  Περιγιαλίου,  αλλά  δεν
παραβρέθηκαν καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στεφανίου, που ήταν παρών.

ΑΔΑ: ΩΩ9ΗΩΛ7-93Ζ



Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμε-
νος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση σχετικά με αθλητική εγκατάσταση (Γήπεδο) Συνοικι-
σμού»,  έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος  το  αριθμ. Πρωτ. 785/18.6.2020 έγγραφο της ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΡ. ΜΗ-
ΤΡΩΟΥ Ε.Π.Ο. 191 (αριθμ. πρωτ. 16848/18.6.2020 του Δήμου)  που καθ΄ όλο το περιεχόμενό του  έχει ως εξής:
 «Προς τον κ. Δήμαρχο Δήμου Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλο
Κύριε δήμαρχε,
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, συζήτησε την
πρότασή σας για εκμίσθωση της αθλητικής εγκατάστασης γηπέδου Συνοικισμού από τον Δήμο Κορινθίων με διάρκεια
εικοσαετίας (20 έτη) με αντίτιμο το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) ετησίως και την ενέκρινε  κατόπιν
ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού του Συλλόγου λαμβάνοντας την σχετική πλειοψηφία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε έκτακτο συμβούλιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου του έτους 2020 και ώρα
21.30 στα γραφεία  του  συλλόγου στον Συνοικισμό,  λαμβάνοντας  υπόψιν την απόφαση της  Γενικής  Συνέλευσης,
αποφάσισε την αποδοχή της προτάσεώς σας όπως αυτή διατυπώθηκε με το e mail  που αποστείλατε την Δευτέρα 15
Ιουνίου  και  ομόφωνα  εξουσιοδοτείται  η  Πρόεδρος  Ειρήνη  Χιώτη  –  Βασιλοπούλου  για  την  υπογραφή  και  την
ολοκλήρωση της μίσθωσης».
και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε:  Η μίσθωση της αθλητικής εγκατάστασης του γηπέδου Συνοικισμού από τον
Δήμο Κορινθίων θα συμβάλει στην ανάπτυξη – διαμόρφωση – βελτίωση της τοπικής κοινωνίας καθώς και τη στέγαση
των αθλητικών σωματείων της περιοχής. Πρέπει να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων
της Ιεράς Μητροπόλεως και της ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανέφερε: θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε να παραχωρηθεί στον Δήμο
ο χώρος και να γίνουν βελτιωτικά έργα σε συνεργασία με  την Περιφέρεια.

Ο  κ.  Σταυρέλης  Νικόλαος  μεταξύ  των  άλλων  ανέφερε:  δεν  είναι  δυνατόν  να  ληφθεί  απόφαση  για  τριμερή
προγραμματική σύμβαση χωρίς να γνωρίζουμε υποχρεώσεις  και  αρμοδιότητες,  τον τρόπο διαχείρισης  και πολύ
περισσότερο να μην είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου. Για το λόγο αυτό προτείνω να ορισθεί
πληρεξούσιος  δικηγόρος  του  Δήμου  για  έρευνα  των  τίτλων  ιδιοκτησίας  και  να επανέλθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να κάνει έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του χώρου της αθλητικής
εγκατάστασης γηπέδου Συνοικισμού και να επανέλθει στο δημοτικό συμβούλιο.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26   / 252/ 2020

                                        
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 10 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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