
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-07-2021 

……….Ορθή επανάληψη  (ως προς το έτος του αριθμού απόφασης)……… 

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

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

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-

2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β') 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 τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021 εγκύκλιο 52η  του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 21049/26-7-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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

της μειοψηφίας «Δύναμη 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 361η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (HELM HELLAS 

AEBE)» θέτει αυτήν υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθμ. Α244/2020 απόφαση του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Ακυρωτική Διαδικασία), που εκδόθηκε επί της υπ’ 

αριθμ. καταχώρησης ΑΚ 89/2013 Αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. με την επωνυμία «HELM HELLAS 

AEBE», η οποία αφορούσε στην ακύρωση της υπ’αριθμ. 66264/06-12-2012 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τίτλο «Κύρωση Πινάκων επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – 

Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, η οποία κυρώθηκε με την 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη 

Κορινθίας» και συγκεκριμένα για πέντε (5) επικείμενα των υπ’αριθμ. 0607021, 0607081 και 

0607082 ρυμοτομούμενων με την πράξη εφαρμογής ιδιοκτησιών της εταιρείας αυτής. 

         Με την εν λόγω Απόφαση το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης : 

- Δέχεται εν μέρει την αίτηση ακύρωσης της «HELM HELLAS AEBE» 

- Ακυρώνει την υπ’αριθμ. 66264/06-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κατά το 

μέρος που αφορά τα επικείμενα με αριθμό 10 και 11 του οικείου πίνακα, ήτοι τα στεγανά φρεάτια 

για ηλεκτρική παροχή, 

- Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση κατά το αιτιολογικό,  

- Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην αιτούσα, 

- Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. 

        Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι :  

α) Με την υπ’αριθμ.2/16/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ορισθεί ως πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού 

Κωνσταντίνα, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 14-

02-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε κάθε μετ' αναβολής δικάσιμο ήθελε 

συζητηθεί η υπ’αριθμ.καταχ.ΑΚ 89/24-05-2013 αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 

HELM HELLAS ABEE, κατά του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου και λοιπών για την ακύρωση της  (σιωπηρής ) απόρριψης Προσφυγής από τον 

ίδιο  και την ακύρωση της ίδιας της υπ' αριθμ. 66264/06-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με τίτλο “Κύρωση Πινάκων Επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής 

μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου 

Κορινθίων,  να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την 
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έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικό μέσο κατά της εκδοθησόμενης 

απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες 

δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  

β) Με την υπ’αριθμ.38/481/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ορισθεί ως πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την ρητή 

εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την 

εκδίκαση του υπ’αριθμ. καταχώρησης ΠΛ20/2019 δικογράφου πρόσθετων λόγων της εταιρείας με 

την επωνυμία «HELM HELLAS ABEE» κατά του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για την 

ακύρωση πράξεων που αφορούν την κύρωση πινάκων επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής της 

πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – 

Δέλτα» Δήμου Κορινθίων, η οποία κυρώθηκε με την αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη 

Κορινθίας, το οποίο δικόγραφο πρόσθετων λόγων αφορά την με αριθμό καταχώρησης ΑΚ89/24-5-

2013 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της ανωτέρω εταιρείας κατά 

Δήμου Κορινθίων κλπ, στη δικάσιμο της 11-2-2020 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο αυτής, 

να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις, να παρακολουθήσει την 

έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεως. 

       Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ'αριθμ.πρωτ. 15701/11-06-2021 

σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κ. η οποία έχει ως εξής: 

      «ΠΡΟΣ: 1) Το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  
                   2) Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.  
 
Θέμα: Ενέργειες του Δήμου Κορινθίων μετά την έκδοση της με αριθμό Α244/2020 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Ακυρωτική Διαδικασία), που εκδόθηκε μετά την με 
αριθμ. καταχώρησης ΑΚ 89/2013 αίτηση ακύρωσης της Α.Ε. με την επωνυμία «HELM HELLAS 
AEBE».  
………………………………………………. 
Με το με αριθμ. πρωτ. 1243/ 15-01-2021 έγγραφό σας, με το οποίο μου αποστείλατε την με αριθμό 
Α244/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Ακυρωτική Διαδικασία), που 
εκδόθηκε μετά την με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ 89/2013 αίτηση ακύρωσης της Α.Ε. με την επωνυμία 
«HELM HELLAS AEBE», μου ζητάτε να σας γνωρίσω εάν ο Δήμος σας πρέπει να προβεί ή όχι 
στην άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων σε σχέση με την ως άνω δικαστική απόφαση και 
γενικότερα σε ποιές ενέργειες πρέπει να προβείτε αναφορικά με την παραπάνω υπόθεση και με 
γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων σας.  
Αρχικά σας ενημερώνω ότι αν και η παραπάνω δικαστική απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο σας την 
29/12/2020, καμία προθεσμία δεν ξεκίνησε την ημερομηνία αυτή, καθόσον λόγω της πανδημίας του 
covid – 19 οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες που ίσχυαν για τη διενέργεια διαδικαστικών 
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων 
ήταν σε αναστολή από την 07/11/2020. Η αναστολή των παραπάνω προθεσμιών έπαυσε την 
24/05/2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. 
Β΄2141/22-05-2021 και περιλαμβάνει διατάξεις για τα «΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 31 
Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».  
Συνεπώς η προθεσμία για το Δήμο σας για την άσκηση ενδίκων μέσων, δηλαδή έφεσης, 
κατά της παραπάνω απόφασης ξεκίνησε την 24/05/2021 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 58 του Π.Δ. 18/1989 για ΣτΕ είναι εξήντα (60) ημέρες.     
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Από την επισκόπηση της ως άνω δικαστικής απόφασης θεωρώ ότι ο Δήμος σας δεν έχει 
έννομο συμφέρον να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής, καθόσον η παραπάνω 
Α.Ε. με την επωνυμία «HELM HELLAS AEBE» με την με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ 89/2013 αίτηση 
ακύρωσης που άσκησε ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου ζητούσε την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 
66264/06-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τίτλο «Κύρωση Πινάκων 
επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως 
Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, η οποία κυρώθηκε με την 
3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας» και συγκεκριμένα για πέντε (5) επικείμενα των 
υπ΄αριθμ. 0607021, 0607081 και 0607082 ρυμοτομούμενων με την πράξη εφαρμογής ιδιοκτησιών 
της. Τα επικείμενα αυτά  είναι τα εξής:  α) στεγανά φρεάτια για ηλεκτρική παροχή 400 Χ 500 μ.μ. 
(υπ΄αριθμ. 10 επικείμενο του πίνακα), β) στεγανά φρεάτια για ηλεκτρική παροχή 300 Χ 400 
μ.μ. (υπ΄αριθμ. 11 επικείμενο του πίνακα), γ) υπόγεια τσιμεντένια δεξαμενή 6μ Χ 3,80 μ. Χ 3μ. 
(υπ΄ αριθμ. 27 επικείμενο του πίνακα), δ) υπόστεγο για δεξαμενές (υπ΄ αριθμ. 28 επικείμενο 
του πίνακα) και ε) μονάδα με ηλεκτρικό βαρούλκο (υπ΄ αριθμ. 30 επικείμενο του πίνακα).  
 Η παραπάνω με αριθμ. Α244/2020 απόφαση δέχθηκε εν μέρει την αίτηση ακύρωσης της 
«HELM HELLAS AEBE» και ακύρωσε την υπ΄αριθμ. 66264/06-12-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κατά το μέρος που αφορά τα στεγανά φρεάτια για ηλεκτρική 
παροχή, διαστάσεων 400 Χ 500 μ.μ. και 300 Χ 400 μ.μ., δηλαδή για τα επικείμενα με αριθμό 10 και 
11 του οικείου πίνακα, για δύο (2) δηλαδή μόνον επικείμενα από τα πέντε (5) επικείμενα που 
ζητούσε η παραπάνω Α.Ε. Για τα δύο (2) αυτά επικείμενα το Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση σε 
σας, προκειμένου να αποφανθείτε αιτιολογημένα αν τα φρεάτια βρίσκονται εντός του 
ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας της «HELM HELLAS AEBE», αν μπορούν να 
μεταφερθούν και αν η μεταφορά τους ισοδυναμεί με επανακατασκευή.  
Προς επίρρωση του ισχυρισμού μου, ότι ο Δήμος σας δεν έχει έννομο συμφέρον να 
ασκήσει ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής, προσθέτω και τα εξής:  α) Η παραπάνω 
δικαστική απόφαση είναι πλήρως αιτιολογημένη. β)  Το γεγονός αν τα δύο (2) παραπάνω φρεάτια 
βρίσκονται εντός του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας της «HELM HELLAS AEBE», αν 
μπορούν να μεταφερθούν και αν η μεταφορά τους ισοδυναμεί με επανακατασκευή, είναι ζήτημα 
πραγματικό και όχι νομικό. γ) Η τυχόν ασκηθείσα έφεση εκ μέρους του Δήμου σας, θα απευθύνεται 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που προϋπόθεση για το παραδεκτό αυτής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 58 του  Π.Δ. 18/1989 για ΣτΕ είναι να υπάρχει αντίθετη νομολογία του 
Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου για το ίδιο θέμα, που θα είναι πολύ δύσκολο να ανευρεθεί μετά από 
σχετική έρευνα της νομολογίας, καθόσον το παραπάνω ζήτημα των δύο (2) επικειμένων είναι 
πραγματικό και όχι νομικό.  
Συμπερασματικά θεωρώ ότι ο Δήμος σας ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω 
απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή θα απορριφθεί και προς όφελός 
σας είναι να συνταχθείτε με την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και 
να την εφαρμόσετε, προβαίνοντας στις δικές σας ενέργειες, όπως αυτή ορίζει. » 
 

          Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται  να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα 

ένδικο μέσο κατά της υπ’αριθμ.Α244/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης, εκδοθείσας επί της υπ'αριθμ.καταχ. ΑΚ 89/2013 Αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. με την 

επωνυμία «HELM HELLAS AEBE», καθώς ο  Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει ένδικο 

μέσο κατά της απόφασης αυτής, και ακόμη και εάν ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω απόφασης 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή θα απορριφθεί και προς όφελος του Δήμου είναι να 

συνταχθεί με την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να την εφαρμόσει 

προβαίνοντας στις ενέργειες, όπως αυτή ορίζει, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της 

πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας. 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. Α244/2020 απόφαση Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, την υπ'αριθμ.Πρωτ.15701/11-06-2021 γνωμοδότηση της 
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πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κ., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Α.- Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από τον Δήμο Κορινθίων κατά της 

υπ’αριθμ. Α244/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, εκδοθείσας επί της 

υπ'αριθμ.καταχ. ΑΚ 89/2013 Αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. με την επωνυμία «HELM HELLAS 

AEBE», 

        Β.- Την σύνταξη  του Δήμου Κορινθίων με την ανωτέρω υπ’αριθμ. Α244/2020 απόφαση του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, εκδοθείσας επί της υπ'αριθμ.καταχ. ΑΚ 89/2013 

Αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. με την επωνυμία «HELM HELLAS AEBE»,  σύμφωνα με την 

υπ'αριθμ.Πρωτ.15701/11-06-2021 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κ., και 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.  

       

      Η εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή αυτής  

προκειμένου να αποφανθεί αιτιολογημένα αν τα  επικείμενα με αριθμό 10 και 11 του οικείου 

πίνακα, ήτοι τα στεγανά φρεάτια για ηλεκτρική παροχή  διαστάσεων 400 Χ 500 μ.μ. και 300 Χ 400 

μ.μ. βρίσκονται εντός του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας της «HELM HELLAS AEBE», 

αν μπορούν να μεταφερθούν και αν η μεταφορά τους ισοδυναμεί με επανακατασκευή,  σύμφωνα 

με το διατακτικό αυτής. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/361/2021.-

 

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 30-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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