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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 4
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 29-01-2021
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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1.2.
”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, του άρθρου 1,παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.4992-22.01.2021(ΦΕΚ-186-23.01.2021-τεύχος-Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα µέτρα
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως
και τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.138725.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα τηv 29η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας
Παρασκευή και ώρα από 10:00 έως 11:00 π.µ. σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'
αριθµ. 2584/28-01-2021 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 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 ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
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Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1) Πνευµατικός Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέµατος «Περί αιτήµατος παράτασης συµβατικού χρόνου
εκτέλεσης εργασιών και έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, κατόπιν εκµίσθωσης δηµοτικού
ακινήτου στην περιοχή Αρχαίο Λιµάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου (πρώην δηµοτικά σφαγεία)»,
διότι ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης εργασιών και έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, λήγει στις
31-01-2021, σύµφωνα µε το συναφθέν συµφωνητικό.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί
αιτήµατος παράτασης συµβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών και έναρξης λειτουργίας
επιχειρήσεων, κατόπιν εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου στην περιοχή Αρχαίο Λιµάνι ή
Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου (πρώην δηµοτικά σφαγεία)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής
την υπ' αριθµ.34/560/2018 απόφασή της περί καθορισµού όρων διακήρυξης διενέργειας δηµοπρασίας για την ανωτέρω εκµίσθωση, δυνάµει της οποίας εκδόθηκε η αριθµ. 42326/03-12-2018 διακήρυξη δηµοπρασίας του ∆ηµάρχου Κορινθίων και ορίστηκε ηµεροµηνία δηµοπρασίας η 21-12-2018.
Ακολούθως µε την υπ'αριθµ.40/636/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 2101-2018 Πρακτικό επιτροπής δηµοπρασίας και αναδείχθηκε πλειοδότης της ως άνω δηµοπρασίας
η εταιρεία µε την επωνυµία KORINTHIAN PALACE CATERING AE, νόµιµα εκπροσωπούµενη, µε
το ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00€) πλέον χαρτοσήµου 3,6% ως µηνιαίο µίσθωµα, και
µε διάρκεια εκµίσθωσης είκοσι πέντε (25) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου
συµφωνητικού.
Περαιτέρω, συνήφθη το υπ'αριθµ.3771/31-01-2019 Συµφωνητικό Μίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου
Κορινθίων και της ανωτέρω εταιρείας, όπου στην παράγραφο Α.6 του Άρθρου 12.-Η µισθωτική
σύµβαση, η υπογραφή της, οι όροι της και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων,
ορίζεται : “Ο µισθωτής εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να έχει εκτελέσει τις προβλεπόµενες από τη σύµβαση εργασίες και να έχει ξεκινήσει η λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο εν λόγω χρονικό διάστηµα των δύο (2) ετών δεν προσµετράται το χρονικό διάστηµα πιθανής καθυστέρησης έκδοσης των αδειών οικοδοµής από τον ∆ήµο. Στην περίπτωση που ο µισθω-
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τής δεν προβεί στα ανωτέρω η µισθωτική σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφεται
ελεύθερο µίσθωσης στο ∆ήµο”.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.821/12-01-2021 Αίτηση Παράτασης της µισθώτριας εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E., µε την οποία η εν
λόγω µισθώτρια αιτείται, λόγω της ενσκύψασας πανδηµίας και των συνεπειών αυτής, Παράταση
του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών και έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, κατά δύο έτη,
ήτοι έως τις 31-01-2023.
Ο Πρόεδρος κατόπιν, εισηγείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην Οικονοµική Επιτροπή να
δοθεί στην µισθώτρια Παράταση συµβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών και λειτουργίας επιχειρήσεων για ένα έτος, έως τις 31-01-2022.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος,
Ταγαράς, Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως
ψηφίζουν θετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έχοντας
υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ.40/636/2018 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, το υπ'αριθµ.3771/31-01-2019 Συµφωνητικό Μίσθωσης, την υπ'αριθµ.πρωτ.821/12-012021 Αίτηση Παράτασης της µισθώτριας εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E., τις διατάξεις
του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα,

σχετική νοµοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει τον συµβατικό χρόνο εκτέλεσης εργασιών και λειτουργίας επιχειρήσεων κατά ένα
έτος, ήτοι έως τις 31-01-2022, κατόπιν της υπ'αριθµ.πρωτ.821/12-01-2021 Αίτησης παράτασης της
µισθώτριας εταιρείας Korinthian Palace Catering A.E., σε συνέχεια του υπ'αριθµ.3771/31-01-2019
Συµφωνητικού Μίσθωσης, που έχει συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και της ανωτέρω εταιρείας,
και αφορά εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στην περιοχή Αρχαίο Λιµάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου
(πρώην δηµοτικά σφαγεία), όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/27/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 29-01-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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