
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ     
   
Από το Πρακτικό 5/03-08-2021  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου

Κορινθίων
                 Αριθμός Απόφασης  17/2021

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενο
επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.

Στην  Κόρινθο  και  στο  γραφείο  της  Κοινότητας  Κορίνθου όπου  παρευρίσκεται  η  Πρόεδρος  του
Κοινοτικού  Συμβουλίου   έλαβε  χώρα  δια  περιφοράς,  η  5η  τακτική  συνεδρίαση  του   Κοινοτικού
Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21676/30-07-2021 έγγραφη
πρόσκληση  της  Προέδρου  της  κας.  Μαργαρίτας  Αμπαδιωτάκη,  που  επιδόθηκε  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες
τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική
ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών συμβούλων, την 03η Αυγούστου
2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 10:00, σύμφωνα με το άρθρο
87  του  Ν.  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  την  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  46819/24-7-2021(ΦΕΚ
3276/24.07.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου και
ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 168οικ.13727/05.7.2021 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις 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 ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο έντεκα (11)
μελών συμμετείχαν τα  οκτώ (08) μέλη, δηλαδή:

               

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Λαζόπουλος Παναγιώτης
2. Γκίλλας Θωμάς 2. Γιαννίκος Γεώργιος
3. Μακγλάρας Γεώργιος 

4. Ταμπούκος Ιωάννης 

5. Καλκανάς Ιωάννης

6. Καραχρήστος Αθανάσιος

7. Καλλίρη Μαρία

8. Κατεμής Σπυρίδων 

3. Ράλλη Αικατερίνη
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με
κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας
μετατόπισης  περιπτέρου  ευρισκόμενο  επί  της  οδού  Εθνικής  Ανεξαρτησίας  και  Δαμασκηνού,  στην
Κόρινθο»,  έχει αποσταλεί στα μέλη του Κοινοτικού  Συμβουλίου, η αριθμ. πρωτ. 21267/28-07-2021
εισήγηση της Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το
περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«θέμα: Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενο επί της
οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.
Με το αρ. πρωτ. 11959/16-03-2017 έγγραφό μας ζητήσαμε από την Τεχνική Υπηρεσία, να εξετάσει την
καταλληλότητα της υφιστάμενης θέσης του κουβουκλίου περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Εθνικής Ανεξαρτησίας και πλησίον της οδού Δαμασκηνού.
Με  το  με  αριθμό  πρωτ.  17071/24-04-2017   έγγραφο  της,  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  μας
απάντησε ότι ο υφιστάμενος χώρος που καταλαμβάνει το περίπτερο δεν θεωρείται κατάλληλος.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Α. Το περίπτερο εφάπτεται του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας.
Β.  το  περίπτερο  καταλαμβάνει  τμήμα  πλακόστρωτου  πεζοδρομίου  αφήνοντας  ελεύθερο  πλάτος
μικρότερο του ενός μέτρου για την διάβαση πεζών στο πεζοδρόμιο.
Γ. Εντός του εύρους κατάληψης του εξοπλισμού του περιπτέρου υφίσταται οδηγός όδευσης τυφλών.

Η  κ.  Ελένη  Σαμουρκασίδη,  έχει  δικαίωμα  εκμετάλλευσης  περιπτέρου  επί  της  οδού  Εθνικής
Ανεξαρτησίας και πλησίον της οδού Δαμασκηνού,  με την με αρ. πρωτ.  1439/20-03-1998 Απόφαση
Νομάρχη και το δικαίωμα της δεν θίγεται.
Επομένως το κουβούκλιο του περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και πλησίον της οδού
Δαμασκηνού, για το οποίο έχει άδεια εκμετάλλευσης η κ. Σαμουρκασίδη, θα πρέπει να μετατοπιστεί σε
κατάλληλο  κοινόχρηστο  χώρο,  μικρής  απόστασης  από  την  υφιστάμενη  θέση,  ανάλογης  ή  ίσης
αποδοτικότητας και να πληρεί τους όρους της ΑΔΣ 112/2016 (ΑΡΘΡΑ 05,14) με ΑΔΑ 69ΓΝΩΛ7-05Β και
της ισχύουσας νομοθεσίας.
Με  το  αριθμ.  12497/14-05-2021  έγγραφο  της  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  μας  γνώρισε  ότι
προτεινόμενες  θέσεις  μετατόπισης  είναι  οι  θέσεις  -1-  και  -2-,  όπως  ενδεικτικά  σημειώνεται  στο
συνημμένο σχέδιο.
Η αστυνομική  διεύθυνση  με  το με αρ.  πρωτ.  14372/31-05-2021 έγγραφό της  γνωμοδότησε,  ότι  η
επικρατέστερη θέση μετατόπισης περιπτέρου είναι η θέση -1-, που αναφέρεται στο σχέδιο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Σύμφωνα με το άρθρο 11 ΑΔΣ 112/2016
σύμφωνα με το οποίο “Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα
των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων”.
Όσο αφορά την αποδοτικότητα η υπηρεσία μας δεν έχει την συναίνεση της κ. Σαμουρκασίδη για τη
θέση  -1-,  η  οποία  όμως  θεωρείται  η  επικρατέστερη  λόγω  του  14372/31-05-2021  εγγράφου  της
Αστυνομίας.
Η κα Σαμουρκασίδου με το 2557/28-01-2021 έγγραφο της είχε ζητήσει να εξεταστεί η θέση -2-.
Εισηγούμαστε, όπως γνωμοδοτήσετε την μετατόπιση του περιπτέρου, στην θέση -1- σύμφωνα  με το
συνημμένο σχέδιο η οποία:
Α. είναι μία από τις δύο προτεινόμενες θέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Β. θεωρείται η επικρατέστερη από την Αστυνομική Διεύθυνση  Κορίνθου.
Γ.  Δεν  έχουμε  την  συναίνεση  της  κ.  Ελένης  Σαμουρκασίδη  για  την  θέση  1,  όμως  θεωρείται  η
επικρατέστερη, επίσης είναι η πλησιέστερη θέση στην προτεινόμενη από αυτήν θέση 2.
Συνημμένα:
Το με αρ. πρωτ. 11959/16-03-2017 έγγραφό μας
Το με αρ. πρωτ. 17071/24-04-2017 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Η αριθμ. 1439/20-03-1998 Απόφαση Νομάρχη
Το  με  αριθμό  πρωτ.  12497/14-05-2021  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  με  το
επισυναπτόμενο σχέδιο
Το με αριθμ. πρωτ. 14372/31-05-2021 απαντητικό έγγραφο της Αστυνομίας

2



Το με αριθμ. Πρωτ. 2557/28-01-2021 έγγραφο της κας Σαμουρκασίδου».

Ο  κ.  Ιωάννης  Καλκανάς,  δήλωσε:  «Σε  ότι  αφορά  την  μετατόπιση  περιπτέρου  εφόσον  αυτή  είναι
σύννομη και σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και του
εγγράφου  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Κορινθίας  ψηφίζω  υπέρ  για  τη  θέση  -1-  με  απαραίτητη
προτεραιότητα  την  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  των  πεζών  και  την  ανεμπόδιστη  κυκλοφορία  των
οχημάτων».
Ο κ. Σπυρίδων Κατεμής, δήλωσε ότι απέχει.
Η κα. Μαρία Καλλίρη δήλωσε Λευκό. 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (οκτώ παρόντες) που εστάλησαν μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  με  τηλεφωνική επικοινωνία  με  την Πρόεδρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου,  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.
4555/2019),  ψήφισαν  υπέρ  έξι Κοινοτικοί  Σύμβουλοι:  1.  Μαργαρίτα  Αμπαδιωτάκη,  2.  Γεώργιος
Μαγκλάρας, 3. Ιωάννης Ταμπούκος, 4. Αθανάσιος Καραχρήστος, 5. Θωμάς Γκίλλας, και 6. Ιωάννης
Καλκανάς.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων
στην  δια  περιφοράς  τακτική  συνεδρίαση  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  και  αφού  έλαβε  υπόψη την
ανωτέρω  εισήγηση  και  όσα  στάλθηκαν  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,   την  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.:
46819/24-7-2021(ΦΕΚ  3276/24.07.2021-τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  “Έκτακτα  μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη  Δευτέρα,  02  Αυγούστου  και  ώρα  6:00»,  τις  υπ’  αριθ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  και
168οικ.13727/05.7.2021  εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών καθώς  και  τις  διατάξεις  των  Ν.
3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά στην μετατόπιση του περιπτέρου της κας  Ελένης Σαμουρκασίδου,  ευρισκόμενου
επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο, στην θέση -1- σύμφωνα την με
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και  το συνημμένο σχέδιο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου Κορινθίων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   05/17/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 05-08-2021

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ
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