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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 13/22.06.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 103/2020 
Θέμα 6ο Η.Δ. «Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 
εγκατάστασης καμπίνων από την εταιρεία “ΟΤΕ Α.Ε.”  στα πλαίσια του έργου “NGA A Κορίνθου -12 
καμπίνες”»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 16976/18-06-2020 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  
ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα  (30) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Μελέτης Χρήστος  
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ 

11. Ταγαράς Βασίλειος 
12. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
13. Μπουρσέ Ηλίας 
14. Σταυρέλης Νικόλαος 
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
16. Μουρούτσος Γεώργιος   
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν το 1ο ΗΔΘ & 

επέστρεψε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ 
18. Μανωλάκης Δημήτριος 
19. Καρασάββας Ιωάννης 
20. Δόντης Μιχαήλ 
21. Κονδύλης Μαρίνος 
22. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ 
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
24. Πιέτρης Γεώργιος  αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ 
25. Πλατής Σπυρίδων 
26. Κορδώσης Χρήστος  
27. Πιέτρης Τιμολέων 
28. Ασημακόπουλος Μάριος  
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ  

30. Γκερζελής Ιωάννης  
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, τέσσερις (4) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα- Κορίνθου 
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου 
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου 
4. Κελάμης Δημήτριος - Περιγιαλίου 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για 
το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την 
τοποθέτηση εγκατάστασης καμπίνων από την εταιρεία “ΟΤΕ Α.Ε.”  στα πλαίσια του έργου “NGA A Κορίνθου -12 
καμπίνες”»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
«Α)  την με αριθμ. πρωτ. 14658/01-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το 
περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
<< Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εγκατάστασης καμπίνων 
από την εταιρεία “ ΟΤΕ Α.Ε.” στα πλαίσια του έργου: ‘NGA  Α Κ Κορίνθου-12 Καμπίνες ’     
ΣΧΕΤ.:  
Η  με αρ. πρ 14092/26-5-2020  (σε συνέχεια των με αρ. πρ. 8161/9-03-2020 και 13448/19-05-2020  )  αίτηση της 
εταιρείας  «ΟΤΕ Α.Ε.». 
Η Τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή του έργου,  οι προδιαγραφές και τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην 
αίτηση.  
Η Υ.Α. με αρ.52716/20.11.2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινοχρήστους χώρους του οικισμού για 
τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής». 
Οι διατάξεις του Ν. 4463 / Α’ / 30-3-2017 περί «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει σήμερα. 
Ο  Ν.4070/2012 (Α82), όπως ισχύει σήμερα με τα παραρτήματά του.  
O Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των 
εγγυήσεων Καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 29 παρ.6 
του Ν 3431/2006 (ΦΕΚ 1375/10-07-2009).   
Η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» με την με αρ. πρ.:  14092/26-5-2020  αίτησή της (σε συνέχεια των με αρ. πρ. 8161/9-03-
2020 και13448/19-05-2020 αιτήσεων ), στα πλαίσια του έργου  ‘NGA  Α Κ Κορίνθου-12 Καμπίνες’ ζητά, μεταξύ 
των άλλων την τοποθέτηση  έξι (6) σε συνολικό αριθμό καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους στο  
δημοτικό οδικό δίκτυο  εντός των ορίων τη Κοινότητας Κορίνθου για την  εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών 
από το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) της πόλης της Κορίνθου έως τις υπαίθριες καμπίνες του Οπτικού δικτύου 
Πρόσβασης .  
Οι προτεινόμενες θέσεις της εγκατάστασης των καμπινών  και οι διαστάσεις τους, σύμφωνα με τα σκαριφήματα 
και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, περιγράφονται στα τεύχη της μελέτης . 
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην διαδικασία της παροχής άδειας δικαιώματος διέλευσης στην 
εταιρεία  «ΟΤΕ ΑΕ» για το υπόψη έργο, πρέπει το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου να διατυπώσει τις 
απόψεις του προκειμένου να αποφασίσει το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων για την παραχώρηση κοινοχρήστου 
χώρου (τοποθέτηση  έξι (6)   σε συνολικό αριθμό καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους) στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο,  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου   ‘NGA  Α Κ Κορίνθου-12 Καμπίνες’. 
Συνημμένα:  
1.Η  αρ. πρ.:  14092/26-5-2020  αίτηση  και οι με αρ. πρ. σχετικές  8161/9-03-2020 και 13448/19-05-2020   
αιτήσεις της εταιρείας  «ΟΤΕ Α.Ε.» με τα συνημμένα>> .- 
 
Β) την αριθμ. 7/10/2020 απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου σύμφωνα με την οποία, ομόφωνα Γνωμοδοτεί για 
την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» , για την τοποθέτηση  έξι (6)   σε 
συνολικό αριθμό καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους, στο δημοτικό οδικό δίκτυο,  στα πλαίσια 
εκτέλεσης του έργου   ‘NGA  Α Κ Κορίνθου-12 Καμπίνες’, όπως  αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
υπηρεσίας και την τεχνική περιγραφή έργου». 
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Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι  έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στους δρόμους 
με το έργο που ήδη εκτελείται από τον Ο.Τ.Ε.,  να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει συμπληρωματική εισήγηση 
για συγκεκριμένα έργα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, την απόφαση της Κοινότητας 
Κορίνθου, και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ  των μελών του που έχει λεπτομερώς τηρηθεί στα 
ηχογραφημένα πρακτικά  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Πνευματικού Αλέξανδρου, 2. Μελέτη Χρήστου, 3. Ταγαρά Βασίλειου, 4. Ραντίτσα – 
Βασιλάκου Μαρίνας και 5. Μπουρσέ Ηλία). 

 (Η  κα. Τζέκου Παρασκευή έδωσε λευκή ψήφο. Ο κ. Καλλίρης Πελοπίδας ήταν εκτός αίθουσας). 
 

Την  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», για την τοποθέτηση  έξι (6)   σε συνολικό 

αριθμό καμπινών με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους, στο  δημοτικό οδικό δίκτυο  εντός των ορίων τη 
Κοινότητας Κορίνθου για την  εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών από το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) της 
πόλης της Κορίνθου έως τις υπαίθριες καμπίνες του Οπτικού δικτύου Πρόσβασης,  στα πλαίσια 

εκτέλεσης του έργου   ‘NGA  Α Κ Κορίνθου-12 Καμπίνες’, όπως  αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
υπηρεσίας και την τεχνική περιγραφή έργου.   
     

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 103/ 2020 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 24- 06 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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