
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 28/2022 
Θέμα 20ο Η.Δ. «Αίτημα διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 
κτηματογράφησης 0641006 στο Κ.Χ.860 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του 
Δήμου Κορινθίων»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα  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, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 
αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 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 07  
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
4044/10-02-2022 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 είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει αποσυνδεθεί 

από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη 

της συνεδρίασης 

21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου 

ΕΗΔΘ 

2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΕΑΠΩΛ7-ΠΧΒ



 
 
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Αίτημα διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 
0641006 στο Κ.Χ.860 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων», έθεσε 

υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 1/4/2022 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
με την οποία:  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, 
την διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία των κ.κ 1) Γεώργιου Ν. Τσαμπανάκη και 2) Νικόλαου Γ. 
Τσαμπανάκη, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0641006  που περιλαμβάνεται στο ΚΧ 860 του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου, των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) η οποία 
κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, του σχεδίου πόλης περιοχής 
''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' της πόλης της Κορίνθου, ενώ με την αριθμ. Πρωτ. 27205 /2012/ 17-4-2013 Απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η α/α 4 / 2013 Διορθωτική Πράξη της ανωτέρω Π.Ε.  
την  καταβολή της αποζημίωσης των ιδιοκτητών η οποία ανέρχεται συνολικά σε 14.238,70€, ως δικαίωμα αποζημίωσης 
λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 168,58τ.μ., σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης . 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 1/4/2022 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις της § Βii του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, τις εγκυκλίους 
426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190 οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την 
Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 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), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)  την διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία των κ.κ 1) Γεώργιου Ν. Τσαμπανάκη και 2) Νικόλαου Γ. 
Τσαμπανάκη, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0641006  που περιλαμβάνεται στο ΚΧ 860 του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου, των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) η οποία 
κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, του σχεδίου πόλης περιοχής 
''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' της πόλης της Κορίνθου, και με την αριθμ. Πρωτ. 27205 /2012/ 17-4-2013 Απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η α/α 4 / 2013 Διορθωτική Πράξη της ανωτέρω Π.Ε., επειδή είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και την εν γένει λειτουργικότητα της πόλης.   
Την  καταβολή της αποζημίωσης των ιδιοκτητών η οποία ανέρχεται συνολικά σε 14.238,70€, ως δικαίωμα αποζημίωσης 
λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 168,58τ.μ. και δικαστικών εξόδων. 
Β)  Η συνολική αποζημίωση για τη συντέλεση της ανωτέρω απαλλοτρίωσης ανέρχεται συνολικά για το έλλειμμα γης και τα 
δικαστικά έξοδα στο ποσό των 14.238,70€ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2022 
στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.008.155,60€. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 28 / 2022 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 21- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
 

 

ΑΔΑ: 6ΕΑΠΩΛ7-ΠΧΒ
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