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Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 421η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή
δωρεάν παραχώρησης λυόµενης αίθουσας» θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το υπ'αριθµ. πρωτ.
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ΕΓ/∆5/-Τ5.1/13266/ 17-09-2020 (εισερ.28055/18-09-2020) έγγραφο της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές
Α.Ε. Το οποίο έχει ώς εξής:

Θέµα : Αίτηµα παραχώρησης λυόµενης αίθουσας στο ∆.Κορινθίων
Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία “Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.”, προτίθεται να σας παραχωρήσει
µία (1) αίθουσα ελαφράς λυόµενης προκατασκευής, η οποία βρίσκεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο
Κορυδαλλού στην οδό Πλατεών 36, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στο δηµοτικό σχολείο
Ξυλοκέριζας του ∆ήµου σας.
Ο δήµος Κορινθίων θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα της αίθουσας µε τεχνικό του
υπάλληλο και µε δική του µέριµνα και δαπάνες να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως:

•

έκδοση οικοδοµικής άδειας

•

έλεγχο προσβασιµότητας του χώρου (απαιτείται η είσοδος να είναι τουλάχιστον 3,5 m, ο
δρόµος να µην είναι στενός µε κλειστές στροφές για τη διέλευση φορτηγού µήκους 15 m, έξω
από το σηµείο τοποθέτησης να µην υπάρχει καλώδιο ∆ΕΗ

ή ψηλά δέντρα που εµποδίζουν

την έκταση του βραχίονα του γερανού).

•

συνδέσεις µε τα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

•

αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη των αιθουσών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της αίθουσας στην σχολική µονάδα του ∆ήµου σας
και της σύνδεσής της µε τα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω) θα υπογραφεί Ιδιωτικό
Συµφωνητικό Σύστασης Χρησιδανείου µεταξύ της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.” και του
∆ήµου σας.
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την αποδοχή της παραχώρησης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό έγγραφο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.”, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις
σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την αποδοχή από την εταιρεία “Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.” της παραχώρησης µίας (1)
αίθουσας ελαφράς λυόµενης προκατασκευής, η οποία βρίσκεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο
Κορυδαλλού στην οδό Πλατεών 36, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στο ∆ηµοτικό σχολείο
Ξυλοκέριζας του ∆ήµου Κορινθίων.
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Β. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού Σύστασης
Χρησιδανείου µεταξύ της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.” και του ∆ήµου Κορινθίων, το
οποίο θα συναφθεί µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της αίθουσας στην σχολική µονάδα
του ∆ήµου Κορινθίων και της σύνδεσής της µε τα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω).
Για την εν λόγω παραχώρηση, ο ∆ήµος Κορινθίων θα πρέπει προηγουµένως να αξιολογήσει
την καταλληλότητα της αίθουσας µε τεχνικό του υπάλληλο και µε δική του µέριµνα και δαπάνες να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 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 45/421/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 05-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

