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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 27/11.8.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  188/2021 

 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Επί του με αριθμ. πρωτ 354/19-7-2021 εγγράφου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, 
για δωρεά πλωτής εξέδρας»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
174οικ.15591/02.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.48487/30-7-2021 (ΦΕΚ 3481/30-7-
2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «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 2 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 22438/06-08-2021 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  
συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Δόντης Μιχαήλ 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Τζέκου Παρασκευή 

 Σπύρου Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ 

2. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
3. Καρασάββας Ιωάννης  
4. Μελέτης Χρήστος  
5. Λύτρα Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Μπουρσέ Ηλίας,  
8. Κεφάλας Σταύρος 

   9.Μουρούτσος Γεώργιος,συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΕΗΔ 

10.Λαμπρινός Παναγιώτης 
11.Κονδύλης Μαρίνος 
12.Καλλίρης Πελοπίδας 
13. Κορδώσης Χρήστος  
14.Πιέτρης Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ  
15.Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Πιέτρης Τιμολέων  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 64Χ9ΩΛ7-ΗΑΜ



Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος:   «Επί του με αριθμ. πρωτ 354/19-7-2021 εγγράφου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, για δωρεά πλωτής εξέδρας» επειδή πρέπει άμεσα να γίνουν οι διαδικασίες για τη 
χορήγηση άδειας τοποθέτησής της.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να  συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄  
αποφασίσει επ΄ αυτού.   

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια  για το ανωτέρω  4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου: 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 199  § 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κινητά πράγματα Δήμων και 
Κοινοτήτων»…………..4. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, 
επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. 
2.- Την με αριθμ. πρωτ. 2155/1-6-2012 σύμβαση προμήθειας πλωτών εξέδρων του Δήμου Κορινθίων με την εταιρεία 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συνολικής δαπάνης 73.800,00 €. 
3.- Την με αριθμ. πρωτ. 3122.02-01/04/15/18-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΑΩ465ΦΘΘ-Σ87) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα : 

«Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στον ΚΟΡΦΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».  
4.- Την αριθμ. 51/2018 (ΑΔΑ: 61ΨΒΟΞΛΜ-Ζ9Λ) ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί εξομοίωσης χώρων λιμενικών εγκαταστάσεων Κόρφου με Ζώνη Λιμένα,  η οποία 
νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 244759/14-11-2018 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 284/27-11-2018 τευχ. Α.Α.Π. 
5.- Το με αριθμ. πρωτ. 354/19-7-2021 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, με το οποίο αιτείται τη δωρεά 
πλωτής εξέδρας , προκειμένου να υποβάλει αίτημα για εκ νέου έκδοση απόφασης από τη Διεύθυνση Λιμένων Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ για την τοποθέτηση και εποχική χρήση της εν λόγω εξέδρας στο 

θαλάσσιο τμήμα της εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Κόρφου για πρόσδεση σκαφών. 
και ζήτησε την έγκρισή του.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του 
τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,  το με αριθμ. πρωτ. 354/19-7-2021 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174οικ.15591/02.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την 
αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ.48487/30-7-2021 (ΦΕΚ 3481/30-7-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και 
η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την δωρεά πλωτής εξέδρας του Δήμου Κορινθίων στο Νομικό του Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,  προκειμένου να υποβάλει αίτημα για εκ νέου έκδοση απόφασης από τη 

Διεύθυνση Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ για την τοποθέτηση και εποχική χρήση 

της εν λόγω εξέδρας στο θαλάσσιο τμήμα της εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Κόρφου για πρόσδεση σκαφών. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27/ 188 / 2021 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 17 - 08 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: 64Χ9ΩΛ7-ΗΑΜ
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