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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/8.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 149/2021
Θέμα 1ο ΗΔ: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης αιγιαλού στη παραλία Κορίνθου, θέση ΄΄Κανταρέ΄΄» (ΦΕΚ 214 Α΄) ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄)»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα δια
περιφοράς, η 22η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18815/87-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 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, ηλεκτρονικά μαζί με την
εισήγηση, το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και
τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα
λήξης 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 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 και 168οικ.13727/05-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/2-7-2021 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 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00,
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ
77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
 Ζαχαριάς Σπυρίδων
 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 Παπαδημητρίου Σωτήριος
 Μπίτζιος Δημήτριος
 Καρσιώτης Παναγιώτης
 Πούρος Γεώργιος
 Κόλλια Κωνσταντίνα
 Καρασάββας Ιωάννης
 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
 Σταυρέλης Νικόλαος
 Κονδύλης Μαρίνος
 Μανωλάκης Δημήτριος
 Ζώγκος Ανδρέας
 Κεφάλας Σταύρος
 Καλλίρης Πελοπίδας
 Παπαϊωάννου Ευάγγελος
 Πιέτρης Γεώργιος
 Πλατής Σπυρίδων
 Πιέτρης Τιμολέων
 Τζέκου Παρασκευή
 Γκερζελής Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΑ
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος
Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
Ταγαράς Βασίλειος
Μπουρσέ Ηλίας
Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
Μουρούτσος Γεώργιος
Δόντης Μιχαήλ
Λαμπρινός Παναγιώτης
Κορδώσης Χρήστος
Σπύρου Παναγιώτης

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν τηλεφωνική
επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και την έγκριση ομόφωνα του
κατεπείγοντος της συνεδρίασης και των θεμάτων κατ΄ επέκταση, που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 18815/8-7-2021
πρόσκληση,
1. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης αιγιαλού στην παραλία Κορίνθου, θέση «Κανταρέ»
2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για εκδήλωση μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα από την Ένωση Κρητών Κορινθίας «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4483/2017
που συνίσταται στο ότι: α) η δημοπρασία για την εκμίσθωση του αιγιαλού πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου και β)
η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 9-7-2021
Για το ανωτέρω 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης αιγιαλού στην παραλία Κορίνθου, θέση
«Κανταρέ» έχει αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. πρωτ. 18579/6-7-2021 εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό
της έχει ως εξής:
<< Θέμα: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης αιγιαλού στην παραλία Κορίνθου θέση Κανταρέ»
Σχετ.: Οι αιτήσεις με αρ. π. 18161, 18158, 18160/2-7-2021
«Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση 51872 ΕΞ 2021- ΦΕΚ 1798/Β/29-4-2021 τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 47458 ΕΞ 2020
Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864 τεύχος Β΄/15-5-2020), τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2971/2001.
2. το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
3. Τις αιτήσεις των επιχειρήσεων ΚΙΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
αντίστοιχα, με την οποία ζητούν να παραχωρηθεί επιπλέον χώρος στην παραλία του Κανταρέ.
Στην ανωτέρω αίτηση υπάρχουν συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ.
47458 ΕΞ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1864
τεύχος Β΄/15-5-2020) η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δημοπρασίας.
Με αφορμή τα ανωτέρω και με την πρόβλεψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για άλλα τμήματα αιγιαλού
παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για παραχώρηση με δημοπρασία των χώρων που δεν παραχωρείται απευθείας η χρήση
τους, στις παραλίες του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.>>
Η κα Τζέκου Παρασκευή καταθέτει ηλεκτρονικά «Με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των
λουομένων στην παραλία»
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (22 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ και οι είκοσι δύο (22) Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 3) Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5)
Σωτήριος Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτης Καρσιώτης, 7) Γεώργιος Πούρος, 8) Σταύρος Κεφάλας, 9) Ανδρέας Ζώγκος, 10)
Ιωάννης Καρασάββας, 11) Ευάγγελος Παπαϊωάννου, 12) Πελοπίδας Καλλίρης 13) Γεώργιος Πιέτρης, 14) Σπυρίδων Πλατής
15) Ιωάννης Γκερζελής, 16) Τιμολέων Πιέτρης, 17) Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, 18) Νικόλαος Σταυρέλης, 19) Δημήτριος
Μανωλάκης, 20). Μαρίνος Κονδύλης, 21)Παρασκευή Τζέκου και 22) Αντώνιος Κυριαζής).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια
περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 18579/6-7-2021
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/2-7-2021 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 05 Ιουλίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 13727/05-07-2021 και

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006,
3852/2010 και 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),
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης τμήματος αιγιαλού στην παραλία της Κορίνθου στη θέση «Κανταρέ», με δημοπρασία
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
Οι όροι της δημοπρασίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 149 / 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 - 07 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

