
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-6-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την 

15η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 20390/10-6-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

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

 

ΑΔΑ: 6Ι1ΩΩΛ7-ΖΒΞ



 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 355η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Οριστική 

παραλαβή της μελέτης «Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – 

Συνοικισμός»» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα τεύχη της εν θέματι μελέτης, καθώς την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 5082/339/21-2-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του 

Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η 

οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: “Οριστική Παραλαβή μελέτης “Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία 
Άννα – Συνοικισμός”” 
 
 Δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 36868 / 10-07-2014 συμβάσεως ο κ. Σπυρίδων Μαγγίνας, 
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός με Α.Μ. 9145 (Τ.Ε.Ε.) ανέλαβε την σύνταξη της μελέτης 
με τίτλο “Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – Συνοικισμός”. 
  
 Για το ιστορικό της μελέτης του θέματος της παρούσας εισήγησης υπενθυμίζουμε ότι: 
- μετά την 1η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής του θέματος, την αρ.πρωτ.23767/13-6-2016 
πρόσκληση του δήμου μας, τις ενστάσεις πολιτών και φορέων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
έλαβε την αρ.πρωτ. 289972/5619/2018/15-01-2019  (ΑΔΑ: 6Η6Φ7Λ1-ΟΨΖ) Απόφαση με θέμα 
την «Εκδίκαση των ενστάσεων που αφορούν την Α΄ ανάρτηση του Γ΄ Κεφαλαίου της Πράξης 
εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Αγία  Άννα – Συνοικισμός¨ Δ.Κ. 
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.» 
 
- Κατόπιν αυτού και μετά από την με αριθμ. πρωτ. 27966 / 2123 / 9-8-2019 εισήγησής μας προς 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων ελήφθη η με αριθμό 31 / 364 /22-08-2019 (ΑΔΑ: 
90ΘΠΩΛ7-ΩΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Παρέλαβε την Α' 
Ανάρτηση της μελέτης “Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – 
Συνοικισμός” όπως συνετάχθη από τον μελετητή. 
 
- Περεταίρω και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων της Α΄ Ανάρτησης ο μελετητής υπέβαλε 
διορθωμένη στο σύνολό της την Πράξης Εφαρμογής με το αρ. πρωτ. 12453/932/14-05-2021 
έγγραφό του. 
- Η υπηρεσία μας διαβίβασε αυτήν με το αρ.πρωτ.12453 / 932 / 04-06-2021 έγγραφο εις το 
αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κύρωση 
της Πράξης Εφαρμογής. 
- Τελικά με την αρ. πρωτ. 364591 / 05-11-2021 (ΑΔΑ: ΡΒΗΩ7Λ1-Φ6Λ) Απόφασή του ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κύρωσε την Πράξη Εφαρμογής η οποία είναι το αντικείμενο 
της μελέτης του θέματος. 
 
Από την υπηρεσία Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης της  
μελέτης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την οριστική παραλαβή της μελέτης του θέματος. 
 
Συνημμένα: 
1_ Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36868 / 10-07-2014 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης 
2_ Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12453/932/14-05-2021 οριστική υποβολή της μελέτης από τον ανάδοχο. 
3_ Το υπ΄αρ.πρωτ.12453 / 932 / 04-06-2021 διαβιβαστικό της μελέτης στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 
4_ Η υπ΄ αρ. πρωτ. 364591 / 05-11-2021 (ΑΔΑ: ΡΒΗΩ7Λ1-Φ6Λ) Απόφασή Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου με την οποία κύρωσε την Πράξη Εφαρμογής. 
5_ Μία σειρά Τευχών (τρία τεύχη) των πινάκων της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής 
6_ Μία σειρά διαγραμμάτων (13 πινακίδες) της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την οριστική 

παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – 

Συνοικισμός», που συνέταξε ο κ. Σπυρίδων Μαγγίνας, Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός με 

Α.Μ. 9145 (Τ.Ε.Ε.), δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 36868/10-7-2014 σύμβασής του με το Δήμο 

Κορινθίων, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 5082/339/21-2-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα σε αυτήν τεύχη 

μελέτης κ.λπ., τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως 

Αγία Άννα – Συνοικισμός», που συνέταξε ο κ. Σπυρίδων Μαγγίνας, Διπλωματούχος 

Τοπογράφος Μηχανικός με Α.Μ. 9145 (Τ.Ε.Ε.), δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 36868/10-7-2014 

σύμβασής του με το Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5082/339/21-2-2022 

εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/355/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

  Κόρινθος, 5-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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