
1 
 

 

ΟΣΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι χθες προσφύγαμε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Κορίνθου όλα τα μέλη της παράταξής μας για την ωμή παραποίηση των αποφάσεων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τη νόθευση και 
παραποίηση σχεδιαγραμμάτων  σχετικά με τις Σημειακές Τροποποιήσεις του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινθίων. 
 
Συγκεκριμένα: 

Η υπ’  αριθμ. 11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε στις 14/2/2022.  

Όμως στο ΦΕΚ 217/τ.Δ. που δημοσιεύτηκε στις 7/4/22 έχουν παρεισφρήσει εντάξεις περιοχών με 
αλλαγές χρήσεων γης στην περιοχή του Σολομού, χωρίς να περιλαμβάνονται στην απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

► Τα εύλογα ερωτήματά μας στον κ. Εισαγγελέα είναι: 

1. Ποιος έδωσε εντολή σύνταξης της από 2ο/2022 τεχνικής έκθεσης και των αρχικών 
σχεδιαγραμμάτων που αποτέλεσαν τη βάση  των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
του Δημοτικού Συμβουλίου;;; 

2. Ποιος έδωσε εντολή σύνταξης της εισήγησης της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, χωρίς να υπάρχει σύμβαση ανάθεσης σύνταξης σχεδίων και τεχνικής 
έκθεσης;;; 

3. Ποιος ήλεγξε και ποιος είχε θεσμική και νόμιμη υποχρέωση να ελέγξει την παραπάνω σοβαρή 
υπηρεσιακή θεσμική παραβίαση;;; 

4. Ποιος όφειλε να ελέγξει την ταυτότητα των Σχεδίων που εγκρίθηκαν  από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο προς αυτά που υποβλήθηκαν,  εγκρίθηκαν και τελικά 
δημοσιεύτηκαν τα παραποιούμενα σχέδια;;; 

5. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της παραποίησης – νόθευσης των εγκριθέντων αρχικά 
σχεδίων;;; 

6. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της πρωτόγνωρης  και πρωτοφανούς για την «ταχύτητα» 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύνταξης και έγκρισης των σχεδίων κυρίως δε υπογραφής 
εγγράφων  σε χρόνους ΕΚΤΟΣ του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,  με 
την υπογραφή από την υπάλληλο της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων την 02/03/2022 και ώρα 
18:39:12΄΄ !!!! 
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7. Αν ήταν αναγκαία η σημειακή μεταβολή στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συγκεκριμένη 
έκταση, γιατί δεν περιλήφθηκε στα αρχικά σχέδια και την τεχνική έκθεση του συντάκτη – 
μελετητή;;; 

8. Ποιος έχει την ευθύνη για την ΩΜΗ παραποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου;;;; 

9.  Ποιες ενέργειες έγιναν για την αποκατάσταση της νομιμότητας;;; και τέλος 

10.  Ποιος ή ποιοι  και με ποιο αντάλλαγμα επέβαλαν ή ανέχθηκαν την παραπάνω κατάσταση;;; 

Κύριε Εισαγγελέα 

Τα παραπάνω  ερωτήματα  προβάλλονται καθημερινά πλέον στην Κορινθιακή Κοινωνία και η 
απάντησή τους θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη. 

► ΔΕΝ υποκαθιστούμε το θεσμικό ρόλο  κανενός, ούτε διεκδικούμε την θέση του Κήνσορα. 

► Αναφερόμαστε σε Σας γιατί πιστεύουμε ειλικρινά ότι με την διενέργεια των αναγκαίων 
ανακριτικών πράξεων θα αποκαλυφθεί το μέγεθος αυτής της προκλητικής ενέργειας, που έχει 
την οσμή «ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ». 

 

                     ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 

                           ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

                  ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                          ΚΟΡΙΝΘΟΣ 07/07/2022 

 


