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Αριθµός Πρακτικού 6

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-02-2021

    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  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ.  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής  υπουργικής απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021  και  ώρα  6:00  έως  και  τη  ∆ευτέρα,  8  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6:00»,  της  υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ.  6882/31.01.2021  (ΦΕΚ  346/31.01.2021 τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:

Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  κοινής  υπουργικής  απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την υπ’ αριθ.

πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ.

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήµερα την 12η Φεβρουαρίου

2021, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., σε  τακτική   συvεδρίαση και ύστερα

από τηv υπ' αριθµ.3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και

εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά), για vα συζητήσει και vα

πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

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

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

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)

µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  θέµατος  Ηµερήσιας  διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης).

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

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

συζήτησης  του  θέµατος:  «∆ιάθεση  εσόδων  κατόπιν  ∆ηµοπρασίας  εκποίησης  ποσότητας  ξυλείας-

καυσόξυλων, που προέκυψε από υλοτόµηση δένδρων ελιάς σε αγροτεµάχια ιδιοκτησίας του ∆ήµου

Κορινθίων»,  διότι  υπάρχει  άµεση  ανάγκη  για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  της  διάθεσης  της

εκποιούµενης ξυλείας, προς όφελος του ∆ήµου Κορινθίων.

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

θέµατος.

        ΑΠΟΦ  ΑΣΗ   43  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 1ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης  «∆ιάθεση

εσόδων  κατόπιν ∆ηµοπρασίας εκποίησης ποσότητας ξυλείας-καυσόξυλων, που προέκυψε

από  υλοτόµηση  δένδρων  ελιάς  σε  αγροτεµάχια  ιδιοκτησίας  του  ∆ήµου  Κορινθίων» θέτει

υπ'όψιν των µελών της  Επιτροπής την από 09-02-2021 σχετική εισήγηση του ∆ηµάρχου Κορινθί-

ων,  η οποία έχει ως εξής:   

      Θέµα : ∆ιάθεση εσόδων κατόπιν ∆ηµοπρασίας εκποίησης ποσότητας ξυλείας-καυσόξυλων,

που προέκυψε από υλοτόµηση δένδρων ελιάς σε αγροτεµάχια ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κορινθίων
 

           Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων Βασίλειος Νανόπουλος,  λαµβάνοντας υπ'όψιν τα κάτωθι : 

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

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

σόξυλων. 

2.  Την  σε  ορθή  επανάληψη  υπ'  αριθµ.23086/10-08-2020 διακήρυξη  ∆ηµάρχου  Κορινθίων  µε  την

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

3. Το γεγονός ότι η εν λόγω δηµοπρασία αφορά ποσότητα καυσόξυλων, που προέρχεται από την

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,  που περιήλθαν στον ∆ήµο Κορινθίων εκ διαθήκης Αθανασίου Σακελλαρίου

του ∆ηµητρίου,  
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4.Το από 3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής εκτίµησης ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου

Κορινθίων, σύµφωνα µε το οποίο, η  ποσότητα  ξυλείας εκτιµάται σε περίπου 65,5 τόνους ξύλων από

τους  κορµούς  των  ελαιόδεντρων  και  περίπου  47,75  τόνους  ξύλων  από  τις  εναποµένουσες

ανεπεξέργαστες ρίζες των ελαιόδεντρων, σύµφωνα µε.

5. Την  υπ'αριθµ. 41/363/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Έγκριση πρακτικού

επιτροπής  δηµοπρασίας  για  την  εκποίηση  ξυλείας-καυσόξυλων»,  σύµφωνα  µε  την  οποία  ο

πλειοδότης προσφέρει :  

     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, οπότε τα έσοδα της εκποίησης αναµένεται να διαµορφωθούν ως εξής : 

65,5 τόνοι Χ 55,00 €/τόνο=3.602,50€    συν  47,75 τόνοι Χ 25,00€/τόνο =1193,75€ , 

ήτοι συνολικό ποσό εσόδων :  4.796,25€,

6.Την υπ'αριθµ.5972/19-06-1972 ∆ηµόσια διαθήκη του Αθανασίου Σακελλαρίου του ∆ηµητρίου που

δηµοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών µε το υπ'αριθµ.1344/09-08-1972 πρακτικό και καταχωρήθηκε

στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Κορίνθου στον Τόµο 1 και µε αύξων αρ.42,  όπου αναφέρεται  η

επιθυµία του διαθέτη ως εξής: 

“Ορίζω όπως τα έσοδα εκ των κτηµάτων µου, όταν ο ∆ήµος αποκτήσει την κυριότητα τούτων,

διατίθενται  δια την περίθαλψην και εν γένει προστασία (π.χ. εκπαίδευσιν) των εν τη περιφερεία

του ∆ήµου Κορίνθου ορφανών, εί µη εξαρκέσει δε των αυτώ άνω κτηµάτων εσόδων και εν

αδυναµία επεκτάσεως της άνω προστασίας εις όλα τα ορφανά, επιθυµώ όπως διατεθώσι ταύτα

εις τους εξ αυτών αρίστους µαθητάς και δι' αποφοίτους ∆ηµοτικών Σχολείων.

εισηγούµαστε 

    όπως, τα έσοδα εκ της ανωτέρω δηµοπρασίας εκποίησης ποσότητας ξυλείας-καυσόξυλων, που

προέκυψε  από  υλοτόµηση  δένδρων  ελιάς  σε  αγροτεµάχια  ιδιοκτησίας  του  ∆ήµου  Κορινθίων  εκ

διαθήκης Αθανασίου Σακελλαρίου του ∆ηµητρίου, διατεθούν για την περίθαλψη και εν γένει προστασία

(π.χ. εκπαίδευση)  των ορφανών  του ∆ήµου Κορινθίων, εάν δε τα έσοδα των ανωτέρω κτηµάτων δεν

επαρκούν  και είναι αδύνατη η επέκταση  της άνω προστασίας σε όλα τα ορφανά,  όπως  τα έσοδα

αυτά διατεθούν  στους εξ αυτών άριστους µαθητές  και  για  αποφοίτους ∆ηµοτικών Σχολείων, 

    σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  υπ'αριθµ.5972/19/06/1972 ∆ηµόσια  διαθήκη  του  Αθανασίου

Σακελλαρίου του ∆ηµητρίου. 

       Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο κ.Σταυρέλης Ν. και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι δεν ήταν παρών

όταν συζητήθηκε η κατακύρωση της δηµοπρασίας αυτής. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι στο Πρακτικό

της δηµοπρασίας έχουν γραφτεί πολλά. Θεωρεί ότι ο διαγωνισµός δεν ήταν σωστός και δηλώνει ότι

απέχει από την ψηφοφορία του θέµατος.

      Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το θέµα της δηµοπρασίας έχει κριθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση και

σήµερα συζητείται η διάθεση των εσόδων αυτής.
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     Στην συνέχεια παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α. και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι ως παράταξη

δεν συµφωνούν και δεν νοµιµοποιούν  την δηµοπρασία. Μεταξύ  άλλων αναφέρει ότι,  συνεπείς  σε

αυτά που έχουν  πει στο παρελθόν, διαφωνούν µε την δηµοπρασία αυτή, ότι ο εν λόγω διαγωνισµός

δεν έχει στοιχεία νοµιµότητας. Επίσης αναφέρει ότι δεν γνώριζε αυτή την διάσταση της διαθήκης και

είναι αυτός ένας ακόµη λόγος διαφωνίας, αφού θα µπορούσε να µην καταστραφεί ο ελαιώνας, αλλά

να ενοικιαστεί και να αποφέρει ένα µικρό έσοδο στον ∆ήµο, το οποίο να διατεθεί για τις ανάγκες των

ορφανών. 

       Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι στην σηµερινή συζήτηση αποφασίζουµε να σεβαστούµε τους όρους

της διαθήκης, σύµφωνα µε την βούληση του διαθέτη.

  

       Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από

09-02-2021 σχετική εισήγηση του ∆ηµάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010,

όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  όλες  τις  λοιπές  ισχύουσες,  σχετικές  νοµοθετικές

διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος ψηφίζει αρνητικά, 
ενώ ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος απέχει της ψηφοφορίας)

          
      όπως  τα  έσοδα  εκ της  από  24-08-2020 και σύµφωνα  µε  την υπ'  αριθµ.23086/10-08-2020

διακήρυξη,  ∆ηµοπρασίας  εκποίησης  ποσότητας  ξυλείας-καυσόξυλων,  η  οποία  προέκυψε  από

υλοτόµηση δένδρων ελιάς σε αγροτεµάχια ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κορινθίων εκ διαθήκης Αθανασίου

Σακελλαρίου του ∆ηµητρίου, διατεθούν για την περίθαλψη και εν γένει προστασία (π.χ. εκπαίδευση)

των ορφανών του ∆ήµου Κορινθίων, εάν δε τα έσοδα των ανωτέρω κτηµάτων δεν επαρκούν  και είναι

αδύνατη η επέκταση  της άνω προστασίας σε όλα τα ορφανά,  όπως  τα έσοδα αυτά διατεθούν  στους

εξ αυτών άριστους µαθητές και  για  αποφοίτους ∆ηµοτικών Σχολείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στην  υπ'αριθµ.  5972 /19-06-1972 ∆ηµόσια  διαθήκη  του  Αθανασίου  Σακελλαρίου  του  ∆ηµητρίου,

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

Τα έσοδα της εκποίησης αναµένεται να διαµορφωθούν ως εξής : 

65,5 τόνοι Χ 55,00 €/τόνο=3.602,50€   συν  47,75 τόνοι Χ 25,00€/τόνο =1.193,75€, 

ήτοι συνολικό ποσό εσόδων = 4.796,25€, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 41/363/2020 Απόφαση

Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δηµοπρασίας για την εκποίηση

ξυλείας-καυσόξυλων».

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   6  /4  3  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,  16-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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