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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/02.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 50/2022
Θέμα 1ο Η.Δ. «Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του Δήμου για τη στέγαση
τους»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 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, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ.
2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο
75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.10343/18-2-2022 (ΦΕΚ
766/18-2-2022 τεύχος 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 19 Φεβρουαρίου
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 5747/2502-2022 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 συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κόλλια Κωνσταντίνα
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Μπίτζιος Δημήτριος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μπουρσέ Ηλίας
Πλατής Σπυρίδων
Ταγαράς Βασίλειος
Ζώγκος Ανδρέας
Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 1ου

16.
17.
18.
19.
20.

Κεφάλας Σταύρος
Μουρούτσος Γεώργιος
Δόντης Μιχαήλ
Καρασάββας Ιωάννης,
Καλλίρης Πελοπίδας , αποσυνδέθηκε στο μέσον του 1ου

ΑΠΟΝΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΘΗΔ

ΘΗΔ

21. Πιέτρης Γεώργιος
22. Κορδώσης Χρήστος, έκτος σύνδεσης στη ψηφοφορία
1ου ΘΗΔ

23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Γκερζελής Ιωάννης
25. Ξύδη Μιχαλίτσα

του

Μελέτης Χρήστος
Λαμπρινός Παναγιώτης
Κονδύλης Μαρίνος,
Σταυρέλης Νικόλαος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
Τζέκου Παρασκευή
Μανωλάκης Δημήτριος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
Στριμενοπούλου Γεωργία, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο
τέλος του 2ου ΕΗΔΘ.
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ.
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος.
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 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του Δήμου για τη
στέγασή τους», ενημέρωσε το Σώμα ότι το 2020 είχαμε λάβει την αριθμ. 247/2020 απόφαση για τη δωρεά παραχώρηση
χώρου στη περιοχή «ΦΙΛΕΖΑ» της Κοινότητας Κορίνθου, αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αριθμ. πρωτ.
174900/2-11-2021 (πρωτ. Δήμου 32997/8-11-2021) όμοια, ακύρωσε την εν λόγω απόφασή μας, για τους λόγους ότι δεν
υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση της παραχωρούμενης εδαφικής έκτασης, δεν τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των
άρθρων 184 και 185 του Ν. 3463/2006 περί «Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών ακινήτων», ως
προς τη λήψη απόφασης με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών και δεν υπήρχε απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου.
Επανέρχεται απόψε το θέμα εφόσον έχουν αποσαφηνιστεί κάποιες εκκρεμότητες τόσο προς το Γενικό Πολεοδομικό
Σχεδιασμό, που αποφασίσαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο, όσο και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα τα εξής:
Όπως όλοι γνωρίζετε έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη παραχώρηση του οικοπέδου που
βρίσκεται στη περιοχή που επρόκειτο να γίνει Νεκροταφείο, στη Μπαθαρίστρα – Εξαμίλια. Χρειάζεται τώρα να
πάρουμε την οριστική απόφαση σήμερα για την παραχώρηση του χώρου των δύο (2) όμορων ακινήτων με ΚΑΕΚ
280554602012 και ΚΑΕΚ 280554602014 συνολικής έκτασης 14.202 τ.μ. για να γίνει εκεί το Αστυνομικό Μέγαρο, το
Διοικητήριο της Αστυνομίας για την Κορινθία. Όλοι γνωρίζετε ότι το σημερινό κτίριο που στεγάζεται η Αστυνομία είναι
ακατάλληλο για τη χρήση του και δυσχεραίνει τη λειτουργία της Αστυνομίας. Πρέπει να πάνε σε ένα καινούργιο χώρο
και έχει επιλεγεί από τους ειδικούς της Αστυνομίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο ο χώρος που σας
ανάφερα παραπάνω . Πρόκειται για ένα σημείο που είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο με εύκολη πρόσβαση και πολύ
κοντά στα Εξαμίλια και την περιοχή όπου υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα. Όταν εκεί δημιουργηθεί το Διοικητήριο
και θα σταθμεύει ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών οχημάτων, αλλά και υπάλληλων, θα βελτιωθεί το αίσθημα της
ασφάλειας στα Εξαμίλια και θα περιοριστεί σημαντικά η εγκληματικότητα. Υπάρχει σχετικό αίτημα και από την
Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας αλλά και το Υπουργείο με το οποία ζητούν από εμάς την παραχώρηση , για να
μπορέσει να προχωρήσει σύντομα στην ένταξη του έργου σε επιδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει
να υλοποιηθεί το έργο σε χρονικό διάστημα που εκτιμάτε ότι θα είναι εντός μιας 3ετίας το αργότερο. Ζητώ σήμερα από
το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτό το αίτημα και να προχωρήσουμε στην διαδικασία της παραχώρησης.
Ο κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι το θέμα της παραχώρησης είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Για να γνωρίζετε όλοι το ιστορικό των γεγονότων, η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας προσπαθεί εδώ και
χρόνια να μεταφερθεί σ΄ ένα κτίριο με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους του Αστυνομικούς, αλλά και για
τους πολίτες που το επισκέπτονται. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Αστυνομικοί καθημερινά μοχθούν όχι μόνο για την
ασφάλειά μας, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε θετικά γι αυτό το θέμα, έτσι ώστε να
τους ευχαριστήσουμε για ότι έχουν προσφέρει στην κοινωνία μας. Εξάλλου, τα λόγια είναι περιττά, τα έργα μετράνε. Γι΄
αυτό ας ψηφίσουμε θετικά απόψε.
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2020 ακούσαμε
και τότε την ίδια εισήγηση ακριβώς. Σήμερα ακούσαμε ότι υπάρχει αίτημα και από το Υπουργείο, που δεν το έχουμε
δει. Αν ανατρέξουμε στην εισήγηση που υπήρχε τότε (9ος 2020 έτους) στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
αναιρούν όλα αυτά που ως εισήγηση ακούσαμε σήμερα. Το ζητούμενο είναι η στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κορινθίας. Διαβάζοντας το έγγραφο του 2020, ζητούνται ακίνητα από Δήμους, ΝΠΙΔ, οποιοσδήποτε μπορεί να χαρίσει,
αλλά και ακίνητα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το ΤΕΘΑ. Υπάρχει λοιπόν σε απόσταση 100 μ. περίπου
από το προτεινόμενο ακίνητο , ακίνητο του Δημοσίου που μπορεί να δοθεί για την ανέγερση Διοικητηρίου της
Αστυνομίας. Γιατί επιμένετε να δοθεί το ακίνητο του Δήμου, το οποίο έχει πληρωθεί από τους Κορίνθιους, σε δύσκολες
εποχές – για την δημιουργία νεκροταφείου- λόγω κορεσμού των υπαρχόντων. Πιστεύω ότι το ακίνητο αυτό πρέπει να
μείνει στο Δήμο. Ο Δήμος κατά το παρελθόν έχει παραχωρήσει ακίνητά του για την ίδρυση κοινωφελών
εγκαταστάσεων (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλ.π.) που ήταν υποχρέωση του ΟΣΚ. Είναι υποχρέωση του
Κράτους να βρει ακίνητο για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας. Και το ακίνητο υπάρχει όπως
ανάφερα παραπάνω . Εμείς λοιπόν λέμε όχι σ΄ αυτή τη δωρεάν παραχώρηση.
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή του ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει
αγοραστεί το 1995 με χρήματα των δημοτών για νεκροταφείο. Έχει τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο ΦΕΚ 614Δ/1995
αποκλειστικά για νεκροταφείο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο αν δεν αλλάξει. Για να αλλάξει πρέπει σε κάθε
περίπτωση να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο .Ακόμα και νομοθετική ρύθμιση να γίνει απαιτείται η γνώμη του
Συμβουλίου. Προσέξτε για να μην έχουμε ενστάσεις και ακυρότητες.
Το 2020 πήραμε απόφαση να το παραχωρήσουμε βάσει ενός εγγράφου της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Η απόφαση
αυτή σας είχα πει τότε ότι έχει ακυρότητα. Δικαιώθηκα. Ένα χρόνο μετά, τον Σεπτέμβριο του 2021 η απόφαση
ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη.
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Στην προηγούμενη συνεδρίαση φέρατε ένα θέμα περί Σημειακών Τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
μεταξύ των οποίων ήταν και ο συγκεκριμένος χώρος. Σας είπαμε ότι δεν το ψηφίζουμε διότι η απόφαση παραχώρησης
ακυρώθηκε και δεν υπάρχει νομιμότητα. Το προχωρήσατε μόνοι σας.
Πάμε τώρα τι κάνουμε. Καταρχήν δηλώσατε πριν λίγες ημέρες ότι σε 12 μήνες θα είναι έτοιμη η πολεοδόμηση του
στρατοπέδου. Είναι έτσι ναι ή όχι; Θα έχουμε σε 12 μήνες το οικόπεδο ναι ή όχι; Διότι εμείς από το 2007 παλεύουμε
με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να πάει η Αστυνομία και το Διοικητήριο στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού
.Δεν είναι και μακρύς ο χρόνος των 12 μηνών. Σήμερα μας λέτε ότι επειγόσαστε διότι άμεσα πρέπει να ενταχθεί σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα το έργο ανέγερσης από το Υπουργείο αν κατάλαβα καλά. Είναι θέμα ημερών. Μάλιστα.
Ο χώρος πράγματι είναι κατάλληλος, αλλά όχι ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στην περιοχή. Εμείς τον
χώρο τον θέλαμε για κλειστό γυμναστήριο. Χθες συνάντησα τον πρόεδρο των Αστυνομικών Κορινθίας και όταν με
ρώτησε τι θα κάνουμε του απάντησα ότι δεν θα το ψηφίσουμε επειδή δεν έχουμε έγγραφη δέσμευση Υπουργού ή
Υφυπουργού ότι θα ενταχθεί το έργο σε χρηματοδότηση, όποια και να είναι και θα γίνει σε 3 χρόνια.
Άρχισε να ασχολείται όλη η Κόρινθος με το θέμα. Εμείς αυτό είπαμε. Επικοινωνήσαμε σήμερα με τον Αστυνομικό
Διευθυντή και με το Δήμαρχο. Τους δήλωσα ότι όπως έχει σήμερα η κατάσταση δεν θα το ψηφίσουμε.
Να πω εδώ ότι θεωρώ άστοχες τις κινήσεις αστυνομικών παραγόντων να πλησιάζουν στελέχη της παράταξης για να
ψηφίσουν. Δεν το κατανοώ αυτό.
Αυτά μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Αφού ο Δήμαρχος ενημερώθηκε ότι δεν θα ψηφίσουμε το θέμα όπως έχει άρχισε να
κινητοποιείται στο Υπουργείο. Είχα δηλώσει ότι αν έχουμε αυτές τις έγγραφες διαβεβαιώσεις από Υπουργό ή
Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα θα το ψηφίσουμε.
Το μεσημέρι μου εστάλη με mail το έγγραφο του Υπουργείου με το οποίο συγκεκριμενοποιούσε το αίτημα για το
συγκεκριμένο οικόπεδο, ανέφερε ότι θα ενταχθεί σε χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και θα τελείωνε εντός
τριετίας. Το περιεχόμενο μας κάλυπτε. Πάλι όμως είπα στο Δήμαρχο ότι όπως είναι δεν θα το ψηφίσουμε. Θέλω
υπογραφή Υπουργού, Υφυπουργού ή Γενικού. Μετά από όλα αυτά αργά το μεσημέρι μου απεστάλη η έγγραφη
επιβεβαιωτική επιστολή του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρη Οικονόμου με την οποία συναινεί ,
εγκρίνει και συμφωνεί στο περιεχόμενο του εγγράφου του Αρχηγείου του Υπουργείου.
Γιατί τα ζητούσα όλα αυτά; Διότι τα έγγραφα των Υπουργών ή Υφυπουργών δεσμεύουν . Τα λόγια του κ. Χρυσοχοίδη
πήγαν περίπατο μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο. Έχουμε κανένα έγγραφο Χρυσοχοϊδη από το 2019; Όχι.
Αντίθετα η Πολεοδόμηση του στρατοπέδου του 6ου συντάγματος γίνεται βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που
υπέγραψε ο πρώην Δήμαρχος με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης απεχώρησε
αλλά το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης έμεινε και βάσει αυτού γίνεται η πολεοδόμηση σήμερα. Αυτή είναι η
αλήθεια. Μετά από όλα αυτά και αφού ικανοποιήθηκαν οι αιτιάσεις μας εμείς πλέον δεν έχουμε λόγο να μην
συμφωνήσουμε στην παραχώρηση του ακινήτου με τους όρους που έχουμε θέσει βέβαια για την τριετία του έργου .
Η κα Ξύδη Μιχαλίτσα μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το οικόπεδο αυτό είναι ιδιοκτησία του Δήμου και έχει αγοραστεί
με χρήματα των δημοτών. Δεν έχουμε καμιά λογική ανταγωνισμού με το Δημόσιο, αλλά δεν μπορούμε ν΄ αντιληφθούμε
πως από τη μια ο Δήμος χαρίζει οικόπεδα στο Κράτος και από την άλλη βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση όταν
πρόκειται να διαπραγματευθεί με το Κράτος για να διαφυλάξει τα δικά του συμφέροντα, όπως έγινε στη περίπτωση του
στρατοπέδου. Φαίνεται μια διάθεση από τη πλευρά του Δήμου να παραχωρεί, χωρίς να υπολογίζει το ανταποδοτικό
όφελος και το όφελος των δημοτών του. Βέβαια δεν το δεχόμαστε ότι η γειτνίαση με τον οικισμό των ROMA θα λύσει το
πρόβλημα που φωλιάζει εκεί. Γιατί μ΄ αυτή τη λογική, που δεν τη συμμεριζόμαστε βέβαια, θ΄ αφήσουμε την πόλη της
Κορίνθου ανοχύρωτη, τη στιγμή που θα είναι σε κάποια απόσταση το Διοικητήριο της Αστυνομίας. Δεν θ΄
απεμπολήσουμε τη θέση μας που συμφωνεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θέλει την δημιουργία
Αστυνομικού Διοικητηρίου στο Στρατόπεδο και τη συγκέντρωση υπηρεσιών εκεί για να διευκολύνεται ο κάθε δημότης.
Ένα άλλο θέμα είναι η μεγάλη απόσταση από την πόλη. Αυτή η απόσταση δυσκολεύει την μετάβαση των πολιτών
που είναι κάποιας ηλικίας ή όσους δεν οδηγούν. Το να πάρουν ΤΑΞΙ είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Για όλους αυτούς
τους λόγους δεν συμφωνούμε με την παραχώρηση του οικοπέδου για τη δημιουργία της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κορινθίας, παρόλο που συμφωνώ ότι αυτό το κτίριο που στεγάζονται σήμερα είναι αχαρακτήριστο. Και βέβαια η
αντίρρησή μας αυτή δεν έχει καμία σχέση με την δουλειά των υπαλλήλων Αστυνομικών.
Ο Πρόεδρος περατωθείσης της διαλογικής συζήτησης ενημέρωσε το Σώμα τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 3463/2006 «Δωρεές ακινήτων»

«1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται , ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού
των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των
τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.» και διατύπωσε την ολοκληρωμένη

πρόταση προς ψηφοφορία, η οποία έχει ως εξής:
«Δωρεάν παραχώρηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της κυριότητας ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΦΙΛΕΖΑ»
της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με μοναδικό σκοπό την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου για
την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.»

ΑΔΑ: ΨΡ6ΞΩΛ7-4ΦΞ
Στη συνέχεια έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την ανωτέρω διατυπωθείσα πρόταση, από την οποία προέκυψε το
ακόλουθο αποτέλεσμα:
Επί είκοσι επτά (27) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν:
Είκοσι τρείς (23) Σύμβουλοι υπέρ της διατυπωθείσας πρότασης του Προέδρου ( οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Μπίτζιος Δημήτριος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, 6. Πούρος
Γεώργιος, 7. Καρσιώτης Παναγιώτης, 8. Κεφάλας Σταύρος, 9. Ταγαράς Βασίλειος, 10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα,
11. Καρασάββας Ιωάννης, 12. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 14. Πλατής Σπυρίδων, 15. Πιέτρης Τιμολέων, 16.Γκερζελής
Ιωάννης, 17. Πιέτρης Γεώργιος, 18. Σταυρέλης Νικόλαος, 19. Μουρούτσος Γεώργιος, 20. Μανωλάκης Δημήτριος, 21.
Στριμενοπούλου Γεωργία 22. Δόντης Μιχαήλ και 23. Κυριαζής Αντώνιος)
Τρείς (3) Σύμβουλοι κατά της πρότασης (οι κ.κ. 1) Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου
Κωνσταντίνα, και 3) Ξύδη Μιχαλίτσα)
Ένας (1) Σύμβουλος έδωσε λευκή ψήφο ( ο κ. Μπουρσέ Ηλίας )
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εκτενή αναφορά του Δημάρχου επί του
θέματος, την ενημέρωση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 3463/2006, την αρ. 7/2022 απόφαση της
Κοινότητας Κορίνθου, την γενομένη ψηφοφορία, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202
οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766 Β΄), 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
(με 23 θετικές ψήφους)
Α.- Την δωρεάν παραχώρηση, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, της κυριότητας ακινήτου του, που βρίσκεται
στη θέση «ΦΙΛΕΖΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με μοναδικό σκοπό την ανέγερση
Αστυνομικού Μεγάρου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.
Το συγκεκριμένο ανωτέρω παραχωρούμενο ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 14.202 τ.μ., ευρίσκεται εκτός σχεδίου
πόλης, χωρίς επικείμενα, πλην μίας μικρής εκκλησίας, εμβαδού 98,50 μ2., κτίσμα το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 4178/13 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρουάριο 2022 τοπογραφικό
διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου υπό κλίμακα 1:500 με στοιχεία: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α2-Ν-Ξ-Ο-ΠΑ4-Α3-Α1-Ψ-Ω-Ω1-Ω2-Α. οριζόμενο γύρωθεν στο σύνολό του ανατολικώς με αγροτική οδό, δυτικώς εν μέρει με
ιδιοκτησία Δημοσίου (ΑΟΣΑΚ) και εν μέρει με πρωτεύουσα επαρχιακή οδό Κορίνθου -Εξαμιλίων, βορείως εν μέρει με
πρωτεύουσα επαρχιακή οδό Κορίνθου -Εξαμιλίων και εν μέρει με αγροτική οδό και νοτίως με ιδιοκτησίες αγνώστων.
Στην ιδιοκτησία του Δήμου περιήλθε με το υπ΄ αριθμ. 881/3-8-1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου
Δήμητρας Καβέτσου, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου (τόμος 425 Αριθμ. 2,3,4)
-Το ακίνητο έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 23/2-9-1994 απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου του Δήμου Κορίνθου με αριθμούς ΚΑΕΚ 280554602012 και 280554602014
αντίστοιχα.
Η εν λόγω παραχώρηση τελεί υπό τον όρο ότι εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης περί
αποδοχής της ανωτέρω δωρεάς από τον Υπουργό Οικονομικών , θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για την
ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του δωρηθέντος ακινήτου μεταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ο σκοπός της
δωρεάς δεν εκπληρωθεί με την έναρξη των εργασιών μέσα στην άνω αναφερόμενη αποκλειστική προθεσμία των τριών
(3) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης περί αποδοχής της δωρεάς από τον Υπουργό των Οικονομικών, τότε
η σύμβαση δωρεάς θα λύεται αυτοδικαίως και η κυριότητα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου θα επανέρχεται στο δωρητή
Δήμο Κορινθίων.
Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και
την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, ως και του συμβολαιογραφικού τίτλου δωρεάς και οτιδήποτε άλλο
απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
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Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 50 / 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 3 - 2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής

