
 

ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Δυστυχώς είμαι στην δυσχερή θέση να κατηγορήσω τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα 
για τις αγορές ακινήτων που έχει κάνει ο Δήμος Κορινθίων και τις δωρεές που έχουν γίνει από πολίτες 
προς το Δήμο. 
Ιδιαίτερα δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες (εντάλματα, συμβολαιογραφικές πράξεις, 
μεταγραφές στο Κτηματολόγιο) προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν τα αναγκαία έργα  υποδομών είτε σε 
πλατείες είτε σε νεκροταφεία είτε σε κοινόχρηστους χώρους. 
Μιλάμε συγκεκριμένα για 11 περιπτώσεις  που την τελευταία τριετία έχουν βαλτώσει και ενώ ομόφωνα 
έχει αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τις δωρεές και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αγορές δεν έχει 
κάνει απολύτως τίποτα.  
 
Αναφέρομαι 
1) Στην αγορά οικοπέδου στο κέντρο του χωριού του Αγγελοκάστρου για δημιουργία πλατείας από το 2020. 

2) Στην αγορά οικοπέδου στο Περιγιάλι για το νεκροταφείο από το 2020 

3) Στην αγορά οικοπέδου στον Άγιο βασίλειο για επέκταση της πλατείας από το 2018. 

4) Στην αγορά οικοπέδων στα Αθίκια για το νεκροταφείο από το 2021 

5) Στην αγορά οικοπέδου στα Εξαμίλια για το δημοτικό σχολείο από το 2020 

6) Στην δωρεά αγροτεμαχίου στο Χιλιομόδι για το σκουπιδότοπο από το 2019 

7) Στην κληρονομιά του Ευθυμίου Καραμέρου στον Άγιο βασίλειο με οικία και οικόπεδα από το 2019 

8) Στην δωρεά της Αικατερίνης Μαρκέλλου – Καρούκη στην Κόρινθο Ερμού 53-55 από το 2019 

9) Στην δωρεά διόροφης οικίας με οικόπεδο του Σωτηρίου Τσώτου στην Κόρινθο Αγίας Άννης 3 από το 

2021. 

10) Στην υλοποίηση του Ιδρύματος Νίκου Νικολάου με ακίνητα στο Δήμο Παπάγου, στην Κυψέλη, τα 

Πατήσια και την Κόρινθο 

11) Στην υλοποίηση του κληροδοτήματος Βασιλείου Πανταζή στην Αρχαία Κόρινθο.  

 
Λυπάμαι διότι όλα αυτά δεν δίνουν ανάπτυξη στο Δήμο Κορινθίων και αφού δεν ολοκληρώνονται οι 
συμβολαιογραφικές πράξεις φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα έργα στα συγκεκριμένα 
ακίνητα. 
 
Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εν υπνώσει και αποτέλεσμα μηδέν. 
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