
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 17/22.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 180/2022 
 
Θέμα  3ο  Η.Δ. «Έγκριση  τροποποίησης ιδρυτικού ΦΕΚ Σ.Π.Ο.Α.Κ. – Παράταση χρόνου διάρκειας» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
21627/17-06-2022 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  ήταν απών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων ,αποχώρησε στο τέλος του 4ου 

ΘΗΔ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος 

του 1ου   ΘΗΔ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΗΔΘ 
10. Πνευματικός Αλέξανδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος,  
12. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
13. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 

3ου ΘΗΔ  
14. Μανωλάκης Δημήτριος  
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 

4ου ΘΗΔ 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου 

ΘΗΔ 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Ταγαράς Βασίλειος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
14. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
17. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
20. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

 
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 «Έγκριση  τροποποίησης ιδρυτικού ΦΕΚ Σ.Π.Ο.Α.Κ. – Παράταση χρόνου διάρκειας», έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τα εξής:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αναφορικά με τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.  

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α' 53), σύμφωνα με τις οποίες για οποιαδήποτε 

σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη 

συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και 

σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου.  

 Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαστικά με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως ισχύει, και όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 50442/07-08-2020 
διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις 
(αρ. 11 παρ. 7 ν. 4674/2020) συνιστά απαραίτητο τύπο της διαδικασίας και δεσμεύει το αποφασίζον όργανο (δημοτικό 
συμβούλιο), με την έννοια ότι το τελευταίο δεν μπορεί να ενεργήσει με διακριτική ευχέρεια και κατά τρόπο διαφορετικό 
από αυτόν που υποδεικνύει η γνωμοδότηση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.  

3. Τη συστατική πράξη του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του 

Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "Ο ΑΡΙΩΝ" (αριθμ. 11425/08-03-1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών - 

Φ.Ε.Κ. 164 Β'), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί (αριθμ. 16047/17-09-2007 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Φ.Ε.Κ. 1947 Β', αριθμ. 44163/9293/28-06-2011 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. - Φ.Ε.Κ. 1712 Β', αριθμ. 103711/21332/06-12-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. - Φ.Ε.Κ. 3182 Β' και αριθμ. 299271/13-12-2017 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. - Φ.Ε.Κ. 4844 

Β') και ισχύει, στον οποίο συμμετέχει και ο Δήμος μας.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω συστατική πράξη του, η χρονική διάρκεια του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια.  

4. Την υπ' αριθμ. 22/01-04-2022 (με ΑΔΑ: 6ΑΜΟΟΚ6Λ-Ε8Ω) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ., που 

λήφθηκε ενόψει της λήξης της χρονικής του διάρκειας στις 08/03/2023, με την οποία αφενός εγκρίνεται η 

παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου κατά πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της και η τροποποίηση 

της συστατικής πράξης του ως προς την παράγραφο που αφορά τη χρονική διάρκειά του, με τη συμπλήρωση της 

φράσης "η χρονική διάρκεια παρατείνεται κατά πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της", κι αφετέρου ζητείται η 

σύμφωνη γνώμη των οικείων Δημάρχων των Δήμων - Μελών του (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 

του ν. 4674/2020) επί αυτής καθώς και η θετική άποψη των Δημοτικών Συμβουλίων των δεκατεσσάρων (14) 

Δήμων - Μελών του για την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 
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2, 3 και 5 του άρθρου 245 του ν. 3463/2006), προκειμένου ακολούθως να εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας 

των Αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, σχετική Πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.), η οποία και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).  

5. Το υπ' αριθμ. 153/10-05-2022 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 19471/08-06-2022) έγγραφο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς τον Δήμο 

μας, προκειμένου να προβούμε σε ενέργειες, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, για έγκριση τροποποίησης του 

ιδρυτικού Φ.ΕΚ. του - παράταση χρόνου διάρκειάς του, με την επισήμανση ότι οι απαιτούμενες Αποφάσεις που θα 

εκδοθούν (ήτοι Απόφαση Δημάρχου και Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) θα συνοδεύονται από βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας μας ότι προβλέπεται η εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

τρέχοντος έτους καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.  

6. Την υπ' αριθμ. 53/2022 (με ΑΔΑ:6Χ1ΦΩΛ7-52Π) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μας, που λήφθηκε σε συνέχεια 

της υπ' αριθμ. 10/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (περί έναρξης των διαδικασιών της 

εν λόγω τροποποίησης της συστατικής πράξης του).  

7. Την υπ' αριθμ. 22607/22-06-2022 (με ΑΔΑ:ΨΗΠ5ΩΛ7-Η9Η) Απόφαση Δημάρχου, με την οποία παρέχει τη 

σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κατά "πενήντα (50) χρόνια από τη 

λήξη της" και συνακόλουθα για την τροποποίηση της ανωτέρω συστατικής του απόφασης ως προς τον χρόνο 

διάρκειάς του.  

 
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, 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  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής) 
 
Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 
Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "Ο ΑΡΙΩΝ", η οποία έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. 
11425/08-03-1993 συστατική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 164/Β'/17.03.1993), όπως έχει 
τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16047/17-09-2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 1947/Β'/03.10.2007), τις υπ' αριθμ. πρωτ. 44163/9293/28-06-2011 (Φ.Ε.Κ. 
1712/Β'/02.08.2011) και 103711/21332/06-12-2011 (Φ.Ε.Κ. 3182/Β'/30.12.2011)  
Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι και την υπ' αριθμ. πρωτ. 299271/13-122017 Απόφαση Συντονιστή 
Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. (Φ.Ε.Κ. 4844/Β'/29.12.2017), κατά "πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της", τροποποιούμενης της 
ανωτέρω συστατικής απόφασης ως προς τον χρόνο διάρκειας του ως άνω Συνδέσμου.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 180 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-06 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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