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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 8/28.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 86/2022 
 
Θέμα 1ο Η.Δ. «Επί του από 15-3-2022 εγγράφου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για παράταση της μίσθωσης  του 
Στρατοπέδου ΄΄ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ΄΄»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου 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.69/202. οικ. 
2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 
75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.16506/18-03-2022 (ΦΕΚ 
1302 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 21  Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8514/24-03-2022 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 ένα (21) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

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

 
 

1. Πούρος Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του ΕΗΔΘ 
2. Μελέτης Χρήστος  
3. Μπουρσέ Ηλίας 
4. Λαμπρινός Παναγιώτης 
5. Κονδύλης Μαρίνος,  
6. Στριμενοπούλου Γεωργία 
7. Μουρούτσος Γεώργιος 
8. Δόντης Μιχαήλ  
9. Καλλίρης Πελοπίδας 
10. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
11. Μανωλάκης Δημήτριος 
12. Τζέκου Παρασκευή 
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Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άσσου κ. Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «Επί του από 15-3-2022 εγγράφου του Ταμείου Εθνικής άμυνας για παράταση της μίσθωσης  του 
Στρατοπέδου ΄΄ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ΄΄» έθεσε υπόψη του Σώματος το με αριθμ. Φ.914.2/17/2/1690/ 15-3-2022 
έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο μας διαβιβάζεται αίτημα της 
ΕΛ.ΑΣ.  για παράταση της μίσθωσης του ανωτέρω Στρατοπέδου μέχρι 31 Αυγούστου 2027. Και συγκεκριμένα με την 
από 4-9-2016 σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Αστυνομίας μισθώθηκε με σκοπό την 
δημιουργία Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) στο στρατόπεδο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» 
έκταση (76.545,00) τ.μ. εκ των οποίων τα (11.320) τ.μ. δομημένης έκτασης για χρονικό διάστημα  δέκα (10) ετών, ήτοι 
από 1-9-2012 έως 31-08-2022 με όρο στη σύμβαση μεταξύ των άλλων ότι  «Εφόσον συντρέξουν ευνόητοι λόγοι , το 
αίτημα για παράταση της σύμβασης παραχώρησης κατά χρήση θα πρέπει να εκδηλωθεί , από την Ελληνική Αστυνομία  
το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή έως την 28 Φεβρουαρίου 2022». 
Η Ελληνική Αστυνομία κρίνει ως επιτακτική ανάγκη τη συνέχιση λειτουργίας του Προ.Κε.Κ.Α Κορίνθου για τους 
αναφερόμενους στο από 18-2-2022 έγγραφό της προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους Συμβούλους την υπ΄ αριθμ. 10/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί αποδοχής της  μελέτης πολεοδόμησης  έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη. 
Κατόπιν έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο , ο οποίος ανάφερε ότι έχετε πάρει το έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας που 
μας εστάλη από το ΤΕΘΑ και ζητά τη παράταση μίσθωσης της κλειστής δομής στο Στρατόπεδο ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ. 
Από συζητήσεις που έχω κάνει και με το ΤΕΘΑ, περιμένουν την απάντησή μας , η οποία πρέπει να είναι αρνητική , 
γιατί η θέση μας ήταν και είναι να φύγουν τόσο η κλειστή όσο και η ανοικτή δομές από το Στρατόπεδο 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ, το οποίο πολεοδομείται και θα παραχωρηθεί στο Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου. Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην εγκρίνει τη παράταση της μίσθωσης που ζητά η Ελληνική 
Αστυνομία, στο στρατόπεδο ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ, για τη φιλοξενία είτε της κλειστής είτε της ανοικτής δομής.   
 Ο κ Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι θεωρώ σωστή την εισήγηση του κ. Νανόπουλου. Εμείς 
πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε κάθε περίπτωση και βεβαίως η δική μας η απόφαση-θα πρέπει να το κατανοήσουν εκεί 
στο ΤΕΘΑ- έχει  να κάνει με την πολεοδόμηση του στρατοπέδου. Και επίσης, ότι έχουμε πρόβλημα  να επισπευσθούν 
οι διαδικασίες, γιατί υπάρχει χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής, στην οποία θα 
περιέλθουν και ακίνητα από τη πλευρά της έκτασης του στρατοπέδου στο Δήμο Κορινθίων. Δεν μπορούμε να είμαστε 
θετικοί σε μια παραχώρηση. Πρέπει να διακοπεί. Τώρα αν για κάποιους εθνικούς λόγους, για κάποιο διάστημα 
συνεχιστεί η λειτουργία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με το τελείωμα της πράξης 
εφαρμογής -που θέλουμε να τελειώσει γρήγορα- πρέπει να λήξει η ιστορία με τις δομές που έχουν  δοθεί. Βέβαια αυτή 
μας η απόφαση κ. Πρόεδρε, να  σημειωθεί ότι δεν έχει να κάνει με ρατσιστική συμπεριφορά του Δήμου. Εμείς λέμε όχι. 
Υπάρχει και η ανοικτή δομή, φιλοξενήσαμε  και είχαμε το βάρος σαν πόλη, πολλά χρόνια αυτές τις δομές, ενώ κάποιοι 
άλλοι δεν φιλοξένησαν ούτε έναν σε μια δομή, πάντα για τη Πελοπόννησο μιλώ. Το βάρος το επωμίστηκε η Κόρινθος 
και οι Κορίνθιοι και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν στη Κυβέρνηση. Το θέμα πρέπει να λήξει σε κάθε περίπτωση και δεν 
έχει να κάνει με φοβικά σύνδρομα που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο ή η κοινωνία της Κορίνθου.  Εμείς, ειδικά την 
ανοικτή δομή την αγκαλιάσαμε, λειτούργησε σωστά και δεν ενόχλησε κανένα στη Κόρινθο. Και εμείς δείξαμε την ανοχή 
μας και τη φιλοξενία μας σ΄ όλους αυτούς τους κατατρεγμένους- στη συντριπτική πλειοψηφία τους- έρχονταν  από 
πολέμους της χώρας τους και φιλοξενήθηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κόρινθο.  Για μένα μία αναφορά 
πρέπει να γίνει , αλλά είμαστε αρνητικοί και συμφωνούμε  στη μη παράταση της μίσθωσης.  
Ο κ. Δήμαρχος αναφέρει ότι η αναφορά θα γίνει , αλλά θα γίνει και η αναφορά των λόγων , όπως ότι είναι κοντά σε 
σχολείο, κοντά στο κέντρο της πόλης , τους λόγους που κατά καιρούς έχουμε επικαλεστεί για να μεταφερθεί η δομή και 
θα επικαλεστούμε και τις δημόσιες δηλώσεις που έγιναν στο Δημαρχείο Κορινθίων, προσφάτως από τον Υπουργό 
Μετανάστευσης τον κ. Μηταράκη, ότι δρομολογείται η μεταφορά της κλειστής και ανοικτής δομής αλλού.  
 
Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό γνωστοποιεί στο Σώμα το από 27-7-2021 (αρ. πρωτ. 21110/21) έγγραφο του κ. Δημάρχου 
προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Θέμα: «Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καλογερογιάννη Κορίνθου με απομάκρυνση των προσφύγων από αυτό» 

Κύριε υπουργέ, 

Σας υποβάλλουμε αίτημα κατάργησης λειτουργίας της ανοιχτής Δομής προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο του 6ου 
συντ/τος πεζικού στην Κόρινθο,  με μεταφορά των λίγων προσφύγων σε άλλη δομή καθόσον: 
α) βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο της πόλης και 100 περίπου μέτρων από το πολυδύναμο 
νηπιαγωγείο και το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Κορίνθου και δεν προσφέρεται για να λειτουργήσει     ως ΔΟΜΗ (όροι 
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υγιεινής, ασφάλεια προσφύγων που κυκλοφορούν στην πόλη της Κορίνθου κλπ) με τις δυσμενείς συνέπειες στην 
κοινωνία της πόλης, 
β) με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης της Κορίνθου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το πρώην στρατόπεδο 
του 2013 (γήπεδο 180.000 τ.μ. περίπου), έχει χαρακτηρισθεί «Χώρος Αστικής Ανάπλασης (Διοίκησης, εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, αθλητισμού)» που θα τον αναπλάσει ο Δήμος Κορινθίων, ο οποίος έχει προχωρήσει σε προμελέτες, 
διαδικαστικές ενέργειες, 
γ) στο πλαίσιο αυτό θα εγκριθεί και η μεταβίβαση της κυριότητος του άνω χώρου από το Υπουργείο Αμύνης στον Δήμο 
Κορινθίων προσεχώς. 
Το έργο είναι σημαντικότατο για την ανάπλαση, αναβάθμιση του κοινωνικού ιστού της πόλης. 

Παρακαλώ για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας. 

      Με εκτίμηση 

      Ο Δήμαρχος 

Βασίλειος Νανόπουλος 

   
Η κα Ξύδη Μιχαλίτσα μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή της ανάφερε ότι εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
αποφανθεί για την απόδοση του χώρου αυτού στον Κορινθιακό Λαό, θα πρέπει να προχωρήσει . Μας ενδιαφέρει πάρα 
πολύ τι θα γίνουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Πρέπει να μεταφερθούν σ΄ ένα χώρο που θα ανταποκρίνεται σε 
ανθρώπινες συνθήκες. Μετά απ΄ όλα αυτά,  συμφωνούμε, να μη δοθεί παράταση στο στρατόπεδο Καλογερογιάννη. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι μετά από μελέτη των εγγράφων που μας αποστείλατε για το 
θέμα , μου δημιουργήθηκε η απορία , γιατί ζητούν ν΄ αποφασίσουμε εμείς από την στιγμή που το ΤΕΘΑ έχει 
προχωρήσει σε μελέτες  βελτίωσης των χώρων  καθώς και χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους; Έχω την υποψία 
μήπως σκέπτονται να μεταφέρουν το Προ.Κε.Κ.Α σε πλησιέστερο χώρο στα Εξαμίλια. 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων στην τοποθέτησή του ανάφερε ότι βεβαίως και δεν συμφωνούμε με την 
παράταση του Προ.Κε.Κ.Α. Κορίνθου.  Ο χώρος είναι αξιοποιήσιμος και θα παραχωρηθεί στο Δήμο στο εγγύς άμεσο 
μέλλον για διάφορες δραστηριότητες, όπως αθλητικοί χώροι, Διοικητικές Υπηρεσίες κλπ. Πέραν αυτών τονίζω ότι το 
Υπουργείο έχει εγκρίνει κονδύλι 5,5 εκ. για τα δύο Προ.Κε.Κ.Α. (Κορίνθου & Δράμας) για δαπάνες επενδύσεων. Άρα 
πως είναι δυνατόν από τη μια να λέμε ότι θα φύγει και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις. Αυτά είναι αντιφατικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Δήμαρχο, τις 
τοποθετήσεις των Συμβούλων, το με αριθμ. Φ.914.2/17/2/1690/ 15-3-2022 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας  του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για παράταση της μίσθωσης του 
ανωτέρω Στρατοπέδου, τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4483/2017, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 16506/18-03-2022 
(ΦΕΚ 1302 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 

 
Γνωμοδοτεί, αρνητικά, επί του αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για παράταση της σύμβασης της μίσθωσης του 
Στρατοπέδου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ, επί του οποίου λειτουργεί η κλειστή δομή (Προ.Κε.Κ.Α) Κορίνθου, για πέντε (5) 
επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι 31 Αυγούστου έτους 2027 και η οποία μίσθωση λήγει, σύμφωνα με την από 4-9-2016 
σύμβαση μίσθωσης, την 31η Αυγούστου έτους 2022,, για τους λόγους ότι με την  υπ΄ αριθμ. 10/2022 απόφασή μας 
εγκρίθηκε η μελέτη «Πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη» και η περιοχή 
πολεοδόμησης – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη, έκτασης 294.721 m² βρίσκεται εντός του ΓΠΣ ΔΕ Κορινθίων 
(ΦΕΚ 568/Δ/2021) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (Ζ1.14) και στο πλαίσιο αυτό θα εγκριθεί και 
η μεταβίβαση της κυριότητος του άνω χώρου από το Υπουργείο Αμύνης στον Δήμο Κορινθίων προσεχώς. 
Λαμβανομένου υπόψη επίσης ότι βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο της πόλης και 100 περίπου 
μέτρων από το πολυδύναμο νηπιαγωγείο και το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Κορίνθου και δεν προσφέρεται για να 
λειτουργήσει    ως ΔΟΜΗ με τις δυσμενείς συνέπειες στην κοινωνία της πόλης. 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 86 / 2022 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 01- 4 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΨΘ3ΖΩΛ7-ΟΨΧ
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