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 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 5/21.09.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης  35/2021

Θέμα 10Ο Η.Δ.: «Λήψη απόφασης για τη μείωση της απόστασης 
πολεοδόμησης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη από το 
υφιστάμενο Κοιμητήριο στα Βοσέϊκα»           

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους 
κ.κ.: 1) Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο,  2) Σπυρίδωνα 
Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης,  3) Δημήτριο Μπίτζιο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,  4) Κων/να 
Κόλλια, δημοτική σύμβουλο, 5) Γεώργιο Πούρο, δημοτικό σύμβουλο,  6) 
Αλέξανδρο Πνευματικό, δημοτικό σύμβουλο,   7) Χρήστο Μελέτη, δημοτικό 
σύμβουλο,   8) Μαρίνο Κονδύλη,  δημοτικό σύμβουλο,   9) Παπαϊωάννου 
Ευάγγελο,  δημοτικό σύμβουλο,  ως μέλη, σύμφωνα με τις  α) με αριθμό 
25/343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019-2021 και β) με αριθμό 
30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνεδρίασε σήμερα την 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με 
ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 11:00 σε τακτική δια περιφοράς 
Συνεδρίαση  ύστερα από την υπ' αριθμ. 26838/17-09-2021  πρόσκληση του 
Προέδρου της, που εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο 
ψηφοφορίας, τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης καθώς και την 
καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των 
δημοτικών συμβούλων σε καθένα από τα μέλη ξεχωριστά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018, την αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.:55732/13-09-2021 (ΦΕΚ 4214/13-09-
2021 τ.Β΄) , 

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι 
υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 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 εννέα (9) μελών  συμμετείχαν έξι  (6) μέλη ήτοι:
                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος                1. Αλέξανδρος 
Πνευματικός
2. Σπυρίδων Ζαχαριάς                              2. Χρήστος Μελέτης
3.           Γεώργιος Πούρος                                            3. Ευάγγελος 
Παπαϊωάννου
4. Δημήτριος Μπίτζιος
5. Κωνσταντίνα Κόλλια  
6.           Μαρίνος Κονδύλης                         



Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει «Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται 
θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήμου, προσκαλούνται 
υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων 
κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο», κλήθηκαν  και οι 
πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου,  Εξαμιλίων,  Αγ. Βασιλείου κ.κ. 
Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Βλάσσης Αλέξανδρος και Παπαχαραλάμπους 
Κων/νος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.  
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική επικοινωνία, 
διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

Για το ανωτέρω 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει αποσταλεί μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η  υπ΄ αριθμ. 26130/1989/10-9-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το 
περιεχόμενό της έχει ως εξής:   

 
 << Θέμα: “ Λήψη απόφασης για τη μείωση της απόστασης 
πολεοδόμησης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη από το 
υφιστάμενο Κοιμητήριο στα Βοσέϊκα ”

 Με την υπ΄ αρ. 16073/12-06-2020 σύμβαση, ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού, η 
Μελέτη  Πολεοδόμησης έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδου 
Καλογερογιάννη στην εταιρεία ENCODIA ΕΠΕ. 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της Πολεοδομικής Μελέτης, εκπονήθηκαν και 
εγκρίθηκαν οι κάτωθι μελέτες: 
1) Με την υπ΄ αρ. Δ1ε/ΓΠ33735/13-06-2021 απόφαση Υπουργού Υγείας, 

εγκρίθηκε η Υδρογεωτεχνική Μελέτη  για την επέκταση του σχεδίου 
πόλης (πολεοδόμηση του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη)  πλησίον 
του υφιστάμενου κοιμητηρίου στην περιοχή Βοσέϊκα του Δήμου Κορινθίων, 
με μείωση της απόστασης.  

2) Με την υπ΄ αρ. 130525/27-07-2021 απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ) , εγκρίθηκε η «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης» ρυμοτομικού σχεδίου από το 
υφιστάμενο κοιμητήριο στην προς πολεοδόμηση περιοχή του πρώην Στρατοπέδου 
Καλογερογιάννη του Δήμου Κορινθίων».  Στο φύλλο ελέγχου της Μελέτης (σχετικό 
13) της εγκριτικής απόφασης) ορίζει ότι « …είναι δυνατή η μείωση της απόστασης 
από τα 250 μέτρα στα 50 μέτρα…»

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), 
όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 148 του Ν. 4495/2017 
(ΦΕΚ 167/Α/2017) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 
45/Α/2019), «Με απόφαση του Συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από 
γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του 
οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή 
επεκτεινομένων κοιμητηρίων, όπως ορίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
ΠΔ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) έως 50m από το σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή 
νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία.»
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  την μείωση της 
απόστασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη από το 
υφιστάμενο κοιμητήριο στα Βοσέϊκα στα 50 m και στη συνέχεια εισήγησή σας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση αυτής της μείωσης με απόφασή του. 



Κατόπιν και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την μείωση της απόστασης 
θα εγκριθεί η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη Πολεοδόμηση του πρώην 
Στρατοπέδου Καλογερογιάννη.

Συνημμένα:
1) Η υπ΄αρ. Δ1ε/ΓΠ33735/13-06-2021 απόφαση Υπουργού Υγείας, 

εγκρίθηκε η Υδρογεωτεχνική Μελέτη  για την επέκταση του σχεδίου 
πόλης (πολεοδόμηση του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη)  πλησίον 
του υφιστάμενου κοιμητηρίου στην περιοχή Βοσέϊκα του Δήμου 
Κορινθίων, με μείωση της απόστασης. στα 50 m.

2) Η υπ΄αρ. 130525/27-07-2021 απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ) , εγκρίθηκε η «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης ρυμοτομικού σχεδίου από το 
υφιστάμενο κοιμητήριο στην προς πολεοδόμηση περιοχή του πρώην 
Στρατοπέδου Καλογερογιάννη του Δήμου Κορινθίων». Καθώς και το φύλλο 
ελέγχου της Μελέτης (σχετικό (13) της εγκριτικής απόφασης)  

3) Την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως 
τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 148 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 
167/Α/2017) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 
45/Α/2019),.>>

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (έξι παρόντες) που 
εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία sms με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας  ζωής, 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 και 
οι έξι δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: 1. Βασίλειος Νανόπουλος, 2. Σπυρίδων 
Ζαχαριάς, 3. Κων/να Κόλλια, 4. Δημήτριος Μπίτζιος, 5. Γεώργιος Πούρος και  
6. Μαρίνος Κονδύλης. 
  
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την τοποθέτηση των μελών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατ΄ ιδία επικοινωνία με τον Πρόεδρο και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας  με το σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις ανωτέρω διατάξεις  και όλες τις ισχύουσες, 
σχετικές, νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Τη μείωση της απόστασης του ρυμοτομικού σχεδίου από το υφιστάμενο 
Κοιμητήριο στα Βοσέϊκα στα 50 m,  στην προς πολεοδόμηση περιοχή του 
πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως 
ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 35 / 2021.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,,    2727-09-2021

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 



 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων 
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