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Από το Πρακτικό 38/27.10.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                 Αριθμός Απόφασης  280/2021

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Επί του με αριθμ. 210/29-09-2021 (πρωτ. Δήμου 28648/4-10-2021) εγγράφου της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κορινθίας, για καθορισμό Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη  και ώρα  18:00 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184 οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου
Εσωτερικών,  και  την  Αριθμ.  Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021  (ΦΕΚ  4674/08-10-2021  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 το Σάββατο 09 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 31083/22-10-2021 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 εννέα (19) Μέλη, δηλαδή:

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης     
5. Πούρος  Γεώργιος
6. Κόλλια Κωνσταντίνα    
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Κεφάλας Σταύρος
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
14.Σταυρέλης Νικόλαος
15.Μουρούτσος Γεώργιος 
16.Δόντης Μιχαήλ
17. Πλατής Σπυρίδων 
18. Ξύδη Μιχαλίτσα
19.Πιέτρης Τιμολέων

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Ζώγκος Ανδρέας
3. Λαμπρινός Παναγιώτης

   4.   Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος
   5. Μπουρσέ Ηλίας
   6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
   7. Μανωλάκης Δημήτριος
   8. Καλλίρης Πελοπίδας
   9. Πιέτρης Γεώργιος
  10. Κορδώσης Χρήστος
  11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
  12.Κονδύλης  Μαρίνος,  συνδέθηκε  στο  τέλος
του 3ου ΕΗΔΘ 
  13. Τζέκου Παρασκευή 
  14. Γκερζελής Ιωάννης

  
. 
 

     

       
οι  οποίοι  δεν  συμμετείχαν  αν  και  κλήθηκαν
νόμιμα.
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας
Πούλος .
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 για το ανωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί του με αριθμ. 210/29-09-2021 (πρωτ. Δήμου 28648/4-10-2021) εγγράφου της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κορινθίας, για καθορισμό Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων»,  εξέθεσε ότι :
«Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 210/29-09-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Κορινθίας με θέμα «Γενικές
Απογραφές  Κτιρίων  και  Πληθυσμών  –  Κατοικιών  έτους  2021  και  διαδικασία  καθορισμού  Αυτοτελών  Οικισμών των Δήμων»
αναφέρεται ότι: Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ, πέραν των άλλων εργασιών που
απαιτούνται,  είναι  απαραίτητος  ο  καθορισμός  των  αυτοτελών  οικισμών  κάθε  Δήμου,  επειδή  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που
μεσολάβησε από την Απογραφή 2011 έως σήμερα,  η πραγματική  κατάσταση  πολλών οικισμών μεταβλήθηκε,  είτε  γιατί  δύο
οικισμοί ενώθηκαν σε έναν ενιαίο συνεπεία ανεγέρσεως νέων κτιρίων στο μεταξύ τους χώρο, είτε γιατί δημιουργήθηκαν νέοι, είτε
γιατί καταστράφηκαν κάποιοι  λόγω σεισμών ή κατολισθήσεων. Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθούν οι Περιφερειακές Ομάδες
Εργασίας (ΠΟΕ) οι οποίες θα εξετάσουν τις εισηγήσεις των Δήμων σύμφωνα με τον ορισμό του αυτοτελούς οικισμού και θα
αποφανθούν ποιοι πληρούν ή όχι τα αναγκαία κριτήρια. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4772/2021, ως αυτοτελής οικισμός, αποκλειστικά για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών,
ορίζεται  ένα  σύνολο  κτιρίων  τα  οποία  γειτονεύουν  και  απέχουν  μεταξύ  τους  μέχρι  διακόσια  (200)  μέτρα,  εάν  δεν  υπάρχει
εγκεκριμένο  σχέδιο  πόλεως,  και  μέχρι  χίλια  (1.000)  μέτρα,  εάν  υπάρχει,  και  περιλαμβάνουν τουλάχιστον  δέκα (10)  κατοικίες
νοικοκυριών ή μία (1) συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν
κανονικά τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, ανεξάρτητα εάν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή ορισμένη εποχή. Ως αυτοτελείς οικισμοί
ορίζονται και οι μικρονησίδες, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Στο    πλαίσιο  αυτής  της  διαδικασίας,  η αρμόδια  ΠΟΕ θα σας παραδώσει,  μέσω του Προέδρου της,  ένα Φύλλο Αυτοτελούς
Οικισμού (ΦΑΟ) του Δήμου σας, όπου θα αναγράφονται οι οικισμοί κατά Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα με τις μεταβολές που
έχουν επέλθει έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020, καθώς και την σχετική ενημερωτική Εγκύκλιο.

Στη  συνέχεια  θα  πρέπει  να  συγκαλέσετε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  καταγράψετε  σε  σχετική  απόφαση  τυχόν
μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών   έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις
νέων οικισμών, κ.λ.π.) στους οικισμούς της περιοχής σας και να την αποστείλετε στον Πρόεδρο της ΠΟΕ  εντός της προθεσμίας
που θα τεθεί.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος και ο μηχανικός της θα διενεργήσουν αυτοψίες στους οικισμούς στους οποίους έχουν επέλθει μεταβολές,
σύμφωνα με την απόφασή σας. Επίσης, αυτοψίες μπορούν να διενεργηθούν και σε οικισμούς που έχουν υποπέσει στην αντίληψη
του Προέδρου της ΠΟΕ ότι έχουν υποστεί μεταβολή και δεν έχουν προταθεί από το Δημοτικό σας Συμβούλιο. 

Μετά τις αυτοψίες, ο Πρόεδρος της ΠΟΕ θα συγκαλέσει σύσκεψη των μελών της ΠΟΕ και θα θέσει υπόψη τους την απόφαση του
Δημοτικού σας Συμβουλίου και τις εκθέσεις αυτοψίας του μηχανικού, προκειμένου να συζητηθούν οι μεταβολές.

Τέλος ο Πρόεδρος της ΠΟΕ θα σας αποστείλει, με διαβιβαστικό, ένα αντίγραφο ΦΑΟ με τα πρακτικά της ΠΟΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Απόφαση θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στον Πρόεδρο της ΠΟΕ και στις περιπτώσεις που
δεν έχουν επέλθει μεταβολές, με την επισήμανση «καμία μεταβολή».

Η συμβολή  σας  στην  προσπάθεια  μας  για  την  επιτυχία  των  Γενικών  Απογραφών είναι  σημαντική  και  παρακαλούμε  για  τη
συνεργασία σας με τα όργανα διενέργειας τους και διευκόλυνση του έργου τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση». 
 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  μέσω  της  προαναφερόμενης  διαδικασίας  η  οποία  έχει  τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, το αριθ. 201/29-09-2021 έγγραφο της Περιφερειακής
Υπηρεσίας Στατιστικής Κορινθίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τις διατάξεις των ν. 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και  184/οικ.19515/12-10-2021 του Υπουργείου
Εσωτερικών  καθώς  και  την  Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021  (ΦΕΚ  4674/08-10-2021  τεύχος  Β΄)  ΚΥΑ,  το  άρθρο  74  του  Ν
4555/2018 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),
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρί-
σεις νέων οικισμών κλπ) στους αυτοτελείς οικισμούς της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Κορινθίων, κατά το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε από την Απογραφή 2011 έως σήμερα. 

Η παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας (ΠΟΕ).

        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  38   / 280/ 2021

                          
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 - 11 - 2021
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    
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