
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 10/2022 
Θέμα 2ο Η.Δ. «Αποδοχή  μελέτης πολεοδόμησης  έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο 
Καλογερογιάννη» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 
αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 07  
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
4044/10-02-2022 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  συμμετείχε.  

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει αποσυνδεθεί 

από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη 

της συνεδρίασης 

21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 

2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Επίσης παρευρίσκεται ο κ. Φώτης Φωτόπουλος, εκπρόσωπος μελετητής της εταιρείας ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί 
ΕΠΕ, η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης που συζητάμε σήμερα.  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο «Αποδοχή  μελέτης πολεοδόμησης  έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη» έθεσε 
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. 2/12/08-02-2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η με αριθμ. πρωτ. 3527/216/7-2-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών 
Εφαρμογών και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και ως προς το περιεχόμενό της, έχει 
ως εξής:  

<<       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 2/08.02.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 

Αριθμός Απόφασης  12/2022 
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Αποδοχή μελέτης πολεοδόμησης έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ  -πρώην στρατόπεδο 
Καλογερογιάννη» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, σε τακτική 
συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 
55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 
και 643/ΑΠ69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ 290 
Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. 3329/04-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Βασιλείου Νανόπουλου-Δημάρχου 
Κορινθίων, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 75  σε κάθε έναν των Συμβούλων 
χωριστά, (όπως έχουν εκλεγεί με την αριθμ. 2/6/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΠΔΩΛ7-04Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) 
καθώς και στους Αντιδημάρχους  που έχουν οριστεί με την αριθμ. 399/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΚ6ΩΛ7-Ι4Ω)  σε ορθή 
επανάληψη απόφαση Δημάρχου Κορινθίων.  

 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (09) 
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη οκτώ  (08) Μέλη, δηλαδή: 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Νανόπουλος Βασίλειος -Πρόεδρος 1.  Κονδύλης Μαρίνος 

2. Ζαχαριάς  Σπυρίδων  

3. Πιέτρης  Τιμολέων  

4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  

5. Γκερζελής Ιωάννης   

6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

7. Μπουρσέ Ηλίας  

8. Πιέτρης Γεώργιος  

 
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», κλήθηκε  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, κα. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα,  
η οποία δεν συμμετείχε.  Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κλήθηκαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων 
«ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.κ. Ξύδη Μιχαλίτσα, η οποία συμμετείχε και Τζέκου Παρασκευή. 
 

Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από την Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και για το 
ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθμ. πρωτ. 
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3527/216/7-2-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ΄  όλον το περιεχόμενο έχει ως εξής:  
 

<< Με το παρόν εισηγούμαστε την αποδοχή  της μελέτης «πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ – πρώην 

στρατόπεδο Καλογερογιάννη» όπως απεικονίζεται στο από ΔΕΚ 2021 σχέδιο «Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης» 
συνταχθέν από την ανάδοχο εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ. 
 
Με το από 01-07-2019 πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του 
Δήμου Κορινθίων, αποφασίστηκε η εκπόνηση και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του πρώην στρατοπέδου 
Καλογερογιάννη από το Δήμο Κορινθίων, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου, επ’ ωφελεία και των 
δυο μερών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κορινθίων, σύναψε την υπ’ αρ. πρωτ. 16073/12-06-2020 σύμβαση εκπόνησης μελέτης, με 
την οποία ανατέθηκε η μελέτη πολεοδόμησης της έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη 
στην εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ. 
 
Η προτεινόμενη περιοχή πολεοδόμησης – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη, έκτασης 294.721 m² βρίσκεται εντός 
του ΓΠΣ ΔΕ Κορινθίων (ΦΕΚ 568/Δ/2021) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (Ζ1.14). Δεν 
διαιρείται σε πολεοδομικές ενότητες. 
 
Η έκταση χωρίζεται σε 35 οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία έχουν τις ακόλουθες χρήσεις: 
 

ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

1 9828 - ΚΧ 

2 26480 26480 ΚΦ 

3 6408 4630 ΓΚ 

4 991 - ΚΧ 

5 6405 4627 ΓΚ 

6 6570 4768 ΓΚ 

7 12679 9996 ΓΚ 

8 858 - ΚΧ 

9 170 - ΚΧ 

10 1270 - ΚΧ 

11 1426 - ΚΧ 

12 2720 - ΚΧ 

13 3466 - ΚΧ 

14 6240 4488 ΓΚ 

15 1030 - ΚΧ 

16 6240 4488 ΓΚ 

17 6272 4515 ΓΚ 

18 11842 9241 ΓΚ 

19 2622 - ΚΧ 

20 4253 - ΚΧ 

21 727 727 ΠΚ 

22 15113 15113 ΠΚ 

23 7692 7692 ΓΚ 

24 3630 3630 ΠΚ 

25 8471 6376 ΓΚ 
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ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

26 11033 8583 ΓΚ 

27 11292 8047 ΠΚ 

28 15070 11710 ΓΚ 

29 7843 5441 ΠΚ 

30 10249 7940 ΓΚ 

31 1098 - KX 

32 3400 2099 ΓΚ 

33 3425 - ΚΧ 

34 7520 5542 ΓΚ 

35 869 - ΚΧ 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφαιρέθηκε ένα τμήμα της προς πολεοδόμηση έκτασης, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας για την προστασία του υφιστάμενου ραδιοφάρου. 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε οικοδομικού τετραγώνου θα καθοριστεί από την πράξη εφαρμογής. 
Ο πολεοδομικός κανονισμός έχει ως εξής: 
 

  Οικοδομήσιμοι Χώροι Κοινωφελείς Χώροι 

Αρτιότητα 600 m² - 

Πρόσωπο 15 m - 

Κάλυψη 40% 60% 

Συντελεστής Δόμησης 0,8 0,8 

Ύψος 12 m 12 m 

Προκήπιο 6 m 6 m 

Πλάγιες αποστάσεις  Κατά ΝΟΚ Κατά ΝΟΚ 

 

Με βάση τα αναφερόμενα στο Ν 1337/1983, άρθρα 8 και 9, στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων θα περιέλθει το 
49.54% της έκτασης, η οποία μπορεί να αποτελείται μόνο από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους καθώς επίσης 
και από οδούς. Ο Δήμος Κορινθίων, μπορεί ωστόσο να αποκτήσει ακόμα περισσότερη έκταση εάν αντικατασταθεί η 
εισφορά σε χρήμα του άρθρου 9 του Ν 1337/1983 με μεγαλύτερη εισφορά σε γη ή / και εάν εξαγοράσει από το ΤΕΘΑ 
πολεοδομούμενες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη αποδιδόμενη έκταση στο Δήμο Κορινθίων θα ανέρχεται σε 
140 στρέμματα. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923), «κάθε σχέδιο πόλεως προ της 
εγκρίσεώς του, εκτίθεται μετά του σχετικού σε αυτό τοπογραφικού χάρτου στο δημαρχείο επί δέκα πέντε ημέρες, 
ειδοποιούμενου του κοινού περί τούτου υπό του δημάρχου δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις τα 
δημοσιώτερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των 
ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον δήμο ή την κοινότητα τις κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των…» 
Για τη συνέχιση της διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 
17-07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923) και συνεπώς, θα πρέπει να αναρτηθεί (Α’ ανάρτηση) το σχέδιο της πολεοδομικής 
μελέτης για 15 ημέρες. 
 
Συνημμένα: 

28. Το από ΔΕΚ 2021 σχέδιο «Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης» συνταχθέν από την ανάδοχο εταιρεία 

ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ.>>. 
 
Ο Πρόεδρος ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα μας επιτρέψει σύντομα να παραχωρηθεί  
στο Δήμο περίπου το ήμισυ του στρατοπέδου  Καλογερογιάννη, για να μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί προς το συμφέρον της 
τοπικής κοινωνίας. Παρακαλώ να το εγκρίνετε- ψηφίσετε για να προχωρήσουν σύντομα οι διαδικασίες.  
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Ο κ. Γκερζελής Ιωάννης  αναφέρθηκε επί του θέματος ως εξής: Λυπάμαι πολύ που έρχεται ένα τέτοιο σχέδιο για 
ψήφιση. Αυτά τα σχέδια είναι παλαιοτέρων εποχών. Δεν αρμόζουν σε μια πόλη , όπως είναι η Κόρινθος .  
Σ΄ ένα φιλέτο , που όλοι πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το νέο κέντρο της Κορίνθου (υπηρεσιών, εμπορίου, κατοικίας, 
εκπαίδευσης κλπ) . Πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί από τον μελετητή το νέο ύφος και η πρόταση που αρμόζει 
στη πολεοδόμηση εκεί. Τι θέλω να πω.  Κατ΄  αρχήν δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κύριος άξονας,  η παλιά εθνική οδός , η 
οποία στο μέλλον θα είναι μια περιφερειακή οδός, μια οδός η οποία θα ενώνει και τα εξωτερικά χωριά και το κέντρο της 
Κορίνθου, για να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεμψιμοιρία όσον αφορά 
την κινητικότητα χωρίς να προβλέπονται πουθενά κύριοι άξονες. Οι κύριοι άξονες είναι από το κέντρο του Στρατοπέδου 
επί της Εθνικής Οδού, εκεί που υπάρχει πράσινο. Αυτή πρέπει να είναι μια κυρία αρτηρία, που θα ενώνει την Εθνική 
Οδό με την οδό Ανδρούτσου. Η οδός Ανδρούτσου έχει μείνει μια μικρή οδός , αφού όλα τα  Ο.Τ. δεν δίνουν τη 
δυνατότητα επέκτασης της οδού Ανδρούτσου και Άργους. Οι θέσεις πάρκινγκ είναι ελάχιστες. Δεν έχουν προβλεφθεί 
θέσεις πάρκινγκ στα Ο.Τ.  Για πλατεία που είναι το κυριότερο σημείο , έχουν δοθεί δύο (2) μακρόστενα ΟΤ., τα οποία 
δεν έχουν καμία -μα καμία-  πρόταση μιας πλατείας καινούργιας στο μέλλον. Για μένα όπως είπα πρέπει αυτός ο 
σταυρός  και η μία είσοδος του Στρατοπέδου όπως είναι δρόμος μεγάλος και κυκλοφοριακός και ο δεύτερος δίπλα στο 
πάρκινγκ, πρέπει να συνεχίσει να βρεί την οδό Αγ. Άννης και όχι να σταματά μπροστά σε ένα Ο.Τ. Το κυριότερο και 
για μένα σημαντικό είναι ότι στην Εθνική οδό που έχουν μπει τα Ο.Τ. , ακριβώς , χωρίς πράσινο μπροστά, δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα στην κατοικία που είναι απέναντι από το δρόμο , οπότε το πράσινο μεταξύ των Ο.Τ. δεν χρειάζεται , 
αλλά πρέπει να πάει μπροστά στην Εθνική οδό για την ηχορύπανση την οποία θα προκαλεί ο περιφερειακός δρόμος. 
Επίσης η πλατεία πρέπει να πάει στο κέντρο του στρατοπέδου και δεν μας ενδιαφέρουν τα κτίσματα που υπάρχουν.  
Είναι λάθος τα κτίρια να παραμείνουν έτσι όπως είναι και δεν γιατρεύεται μετά. Αυτές είναι οι κύριες παρατηρήσεις 
που κάνω και έχω τη γνώμη ότι ο μελετητής πρέπει να εξετάσει πάλι το σχέδιο.  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει 
τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 
πρωτ. 3527/216/07-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις ανωτέρω διατάξεις  και 
όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νομοθετικές διατάξεις 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. 4555/2018), 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
( Ο κος. Μπουρσέ Ηλίας έδωσε λευκή ψήφο ) 

 
 
Εισηγείται, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Πολεοδόμηση έκτασης 
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη», όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΕΠΕ και ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας : 
 

Η περιοχή πολεοδόμησης – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη, έκτασης 294.721 m² βρίσκεται εντός του ΓΠΣ ΔΕ 
Κορινθίων (ΦΕΚ 568/Δ/2021) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (Ζ1.14). Δεν διαιρείται σε 
πολεοδομικές ενότητες. 
Η έκταση χωρίζεται σε 35 οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία έχουν τις ακόλουθες χρήσεις: 
 
 

ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

1 9828 - ΚΧ 

2 26480 26480 ΚΦ 

3 6408 4630 ΓΚ 

4 991 - ΚΧ 

5 6405 4627 ΓΚ 

6 6570 4768 ΓΚ 

7 12679 9996 ΓΚ 

8 858 - ΚΧ 

9 170 - ΚΧ 

10 1270 - ΚΧ 

11 1426 - ΚΧ 
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ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

12 2720 - ΚΧ 

13 3466 - ΚΧ 

14 6240 4488 ΓΚ 

15 1030 - ΚΧ 

16 6240 4488 ΓΚ 

17 6272 4515 ΓΚ 

18 11842 9241 ΓΚ 

19 2622 - ΚΧ 

20 4253 - ΚΧ 

21 727 727 ΠΚ 

22 15113 15113 ΠΚ 

23 7692 7692 ΓΚ 

24 3630 3630 ΠΚ 

25 8471 6376 ΓΚ 

26 11033 8583 ΓΚ 

27 11292 8047 ΠΚ 

28 15070 11710 ΓΚ 

29 7843 5441 ΠΚ 

30 10249 7940 ΓΚ 

31 1098 - KX 

32 3400 2099 ΓΚ 

33 3425 - ΚΧ 

34 7520 5542 ΓΚ 

35 869 - ΚΧ 

 
Αφαιρέθηκε ένα τμήμα της προς πολεοδόμηση έκτασης, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για 
την προστασία του υφιστάμενου ραδιοφάρου. 
 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε οικοδομικού τετραγώνου θα καθοριστεί από την πράξη εφαρμογής. 
Ο πολεοδομικός κανονισμός έχει ως εξής: 
 
 

  Οικοδομήσιμοι Χώροι Κοινωφελείς Χώροι 

Αρτιότητα 600 m² - 

Πρόσωπο 15 m - 

Κάλυψη 40% 60% 

Συντελεστής Δόμησης 0,8 0,8 

Ύψος 12 m 12 m 

Προκήπιο 6 m 6 m 

Πλάγιες αποστάσεις  Κατά ΝΟΚ Κατά ΝΟΚ 

 
 
Με βάση τα αναφερόμενα στο Ν 1337/1983, άρθρα 8 και 9, στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων θα περιέλθει το 
49.54% της έκτασης, η οποία μπορεί να αποτελείται μόνο από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους καθώς επίσης 
και από οδούς. Ο Δήμος Κορινθίων, μπορεί ωστόσο να αποκτήσει ακόμα περισσότερη έκταση εάν αντικατασταθεί η 
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εισφορά σε χρήμα του άρθρου 9 του Ν 1337/1983 με μεγαλύτερη εισφορά σε γη ή / και εάν εξαγοράσει από το ΤΕΘΑ 
πολεοδομούμενες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη αποδιδόμενη έκταση στο Δήμο Κορινθίων θα ανέρχεται σε 
140 στρέμματα. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923), «κάθε σχέδιο πόλεως προ της 
εγκρίσεώς του, εκτίθεται μετά του σχετικού σε αυτό τοπογραφικού χάρτου στο δημαρχείο επί δέκα πέντε ημέρες, 
ειδοποιούμενου του κοινού περί τούτου υπό του δημάρχου δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις τα 
δημοσιότερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των 
ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον δήμο ή την κοινότητα τις κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των…» 
 
Για τη συνέχιση της διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 
17-07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923) και συνεπώς, θα πρέπει να αναρτηθεί (Α’ ανάρτηση) το σχέδιο της πολεοδομικής 
μελέτης για 15 ημέρες και απεικονίζεται στο από ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 σχέδιο «Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης» , ως 
εξής:  

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
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Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 12 / 2022. 

 
                                              Ακριβές απόσπασμα 

                                                                          Κόρινθος,,    0099-02-2022 
  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 
                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                               Δήμαρχος Κορινθίων >> 
 

                                                   
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι  οι εισηγήσεις που πήρατε 
σήμερα και η ενημέρωση που έχει γίνει μέσω αυτών μέχρι σήμερα, είναι εκείνη η οποία θα μας επιτρέψει επιτέλους μετά 
από πολλά χρόνια να προχωρήσουμε και να πολεοδομήσουμε το Στρατόπεδο και σε χρονικό ορίζοντα 2-3 μηνών μετά τη 
πολεοδόμηση να έχουμε τη παραχώρηση της μισής έκτασης του Στρατοπέδου στο Δήμο για την αξιοποίησή του. Υπάρχει 
μια πολύ καλή επικοινωνία με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) , υπάρχει και συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.  
Με την απόφασή μας σήμερα ανοίγουμε το δρόμο να γίνει πράξη αυτό που θέλουμε, δηλαδή να πάρουμε το μισό χώρο του 
Στρατοπέδου Καλογερογιάννη  και να το αξιοποιήσουμε για το Δήμο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες προτάσεις -
διαφοροποιήσεις με το αρχικό σχεδιασμό, όμως λάβετε υπόψη σας τον παράγοντα χρόνο, ο οποίος είναι σημαντικός. Θα 
πρέπει να τελειώνουμε μ΄ αυτή τη διαδικασία, έστω και αν δεν είναι απολύτως έτσι όπως ο καθένας θα ήθελε να ήταν. 
Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση αυτή που σας παρουσιάζουμε και παρακαλώ να την ψηφίσετε για να 
προχωρήσει η διαδικασία και να δούμε σ΄ εκείνη τη περιοχή να αλλάζει τελείως το περιβάλλον.  Θεωρώ ότι και η 
απομάκρυνση των δομών κλειστής και ανοικτής, θα βοηθήσει σημαντικά και θα μπορέσουμε να έχουμε ένα χώρο τον οποίο 
θα πολεοδομήσουμε όπως θέλουμε. Θα τον αξιοποιήσουμε και θα είναι ένας πνεύμονας πρασίνου. Περιλαμβάνει η 
πρόταση αρκετό πράσινο, περιλαμβάνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε ακόμα  και Πανεπιστήμιο και το Διοικητήριο, 
Σχολεία και ακόμα ένα σωρό άλλες δράσεις, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις και θα αποφασίσουμε εδώ στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ποιες απ΄ αυτές θα υλοποιήσουμε. Είναι ένα ανοικτό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν πάρα πολλές 
δραστηριότητες και θεωρώ ότι πρέπει  σήμερα να το ψηφίσουμε και να το προχωρήσουμε γιατί πολλά πράγματα μπορούν 
ν΄ αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι τέτοια που μας επιτρέπει σε ορίζοντα το πολύ τριών ή τεσσάρων μηνών να 
έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αν  καθυστερήσουμε, αν αναβάλλουμε τη σημερινή συνεδρίαση για να πάμε από το 
καλό στο καλλίτερο, θα κάνουμε άλλα τόσα χρόνια για να προχωρήσουμε το θέμα.  Πιστεύω ότι η κατάλληλη στιγμή είναι 
τώρα και σας ζητώ να το ψηφίσετε.   
Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φωτόπουλο Φώτιο, μελετητή  ο οποίος ανάφερε μεταξύ των άλλων ότι είναι 
ακριβώς όπως τα είπε ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Πνευματικός με το Ταμείο 
Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) , ο Δήμος Κορινθίων έχει τρία (3) χρόνια μπροστά του για να ολοκληρώσει την πολεοδόμηση. 
Δυστυχώς, η μελέτη εκπόνησης  πολεοδόμησης του στρατοπέδου Καλογερογιάννη,  μας ανατέθηκε το δεύτερο χρόνο. Άρα, 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εγκρίναμε  την υδρογεωλογική μελέτη από το Υπουργείο Υγείας , επειδή υπάρχει το 
κοιμητήριο στη περιοχή Βοσέϊκα . Εγκρίθηκε η γεωλογική καταλληλότητα για μείωση της απόστασης. Τώρα πρέπει εντός 
εννέα (9) μηνών να εγκρίνουμε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή την απαλλαγή απ΄ αυτήν και να 
εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) τη μελέτη πολεοδόμησης. Σήμερα το Δημοτικό 
Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει σχέδιο πολεοδόμησης, που θα τεθεί σε διαβούλευση με το κοινό , φορείς και άλλους 
τοπικούς παράγοντες, ώστε όλοι να πληροφορηθούν γι΄ αυτό.  Δεν εγκρίνουμε κάτι οριστικό. Να σας δείξω επί χάρτη αυτό 
που αναφέρω. Στο δυτικό κομμάτι όπου είναι το Νεκροταφείο στη περιοχή Βοσέϊκα, υπάρχει κάποια έλλειψη στη 
πολεοδόμηση. Αυτό γίνεται λόγω της μικρής απόστασης από το κοιμητήριο. Αυτό που έχει σημασία εδώ να συμφωνηθεί 
είναι οι χρήσεις γης. Δεν κοιτάμε το ιδιοκτησιακό. Θα είναι σε επόμενη φάση, μετά τη πολεοδόμηση με τη πράξη εφαρμογής. 
Πράγματι ο Δήμος Κορινθίων θα πάρει κατ΄ ελάχιστον το μισό χώρο του στρατοπέδου  Καλογερογιάννη, όμως χρεώνεται 
όλους τους δρόμους. Άρα σε οικοδομήσιμους χώρους  ο Δήμος Κορινθίων παίρνει περίπου το 35%των οικοδομήσιμων 
χώρων.  Επειδή το ΤΕΘΑ δεν μπορεί να συνεισφέρει σε εισφορά σε χρήμα , θα αυξηθεί  η εισφορά σε γη. Επομένως, τελικά 
ο Δήμος θα πάρει περίπου τους μισούς οικοδομήσιμους χώρους. Ανεξάρτητα με τους δρόμους που θα είναι δημοτικοί δεν 
μας απασχολεί ούτε το ιδιοκτησιακό, ούτε οι κυκλοφοριακές συνδέσεις. Βλέπεται ότι η πολεοδομική μελέτη δεν έχει κανένα 
κυκλοφοριακό κόμβο, καμία είσοδο -έξοδο , τίποτα. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν θα γίνουν, απλά δεν αφορούν το στάδιο της 
πολεοδόμησης. Έχουμε μια ευκαιρία να πάμε με τη παλιά νομοθεσία  δηλ τον ν. 2508/1997 και 1337/1983 και να 
ολοκληρώσουμε την πολεοδόμηση, αφού βγάλουμε  την στρατηγική μελέτη και τη γεωλογική καταλληλότητα.  Είμαι στη 
διάθεσή σας όπου μπορώ να βοηθήσω.   
Ο Δήμαρχος συμπληρώνοντας την πιο πάνω εισήγησή του είπε ότι για την μελέτη αυτή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και 
έχουν ληφθεί υπόψη πάρα πολλοί παράμετροι. Δηλαδή, το ισοζύγιο ανάμεσα στο πράσινο , στο οικοδομήσιμο, το πώς θα 
είναι οι κοινωφελείς χώροι, το πώς θα κατανεμηθούν τα κτίρια τα οποία υπάρχουν. Είναι ένα σωρό παράγοντες που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη. Ακόμη και οι προτιμήσεις που έχουν εκφραστεί από την πλευρά του ΤΕΘΑ για να συμφωνήσουμε 
γρήγορα σε μια λύση. Όλα αυτά αποτελούν ένα σύνολο του οποίου το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχετε μπροστά σας. 
Μπορεί να υπάρχει κάποια πρόταση να γίνει αυτό ή το άλλο , αλλά δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να γίνει. Έχουμε κάνει 
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σας διαβεβαιώ πάρα πολλές συζητήσεις , έχουμε εξετάσει πάρα πολλές λύσεις , για να καταλήξουμε σ΄ αυτή τη πρόταση 
που φέρνουμε σήμερα προς ψήφιση.  
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Συμβούλους να τοποθετηθούν εφόσον το επιθυμούν.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει 
να παρακολουθήσουμε με προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών, ώστε να μην μας πουν οι επόμενες γενιές ότι δεν 
πολεοδομήσαμε σωστά το χώρο του πρώην  στρατοπέδου. Αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη έχει να κάνει με μια προσπάθεια  
που κράτησε πάρα πολλά χρόνια με τη δική μας Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε να υπογράψουμε μια εβδομάδα πριν 
της βουλευτικές εκλογές το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΕΘΑ.  Τώρα, έχουμε μια πρόταση μπροστά μας και θέλω να 
ρωτήσω πως πήγαμε σ΄ αυτή τη πρόταση χωρίς καμία διαβούλευση, ούτε σε  επίπεδο επικεφαλής παρατάξεων, ούτε σε 
ευρύτερη διαβούλευση με το κοινό και τους τοπικούς  φορείς., αλλά ούτε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για να εκθέσουμε τις 
απόψεις- προτάσεις  μας, ώστε σήμερα να ερχόταν η πρόταση ολοκληρωμένη.  Στο σχέδιο που μας παρουσιάζεται δεν 
ακολουθείται μια φιλοσοφία που έχει το παλιό σχέδιο πόλης Κορίνθου από το έτος 1958. το ιπποδάμειο σύστημα, δηλ. να 
έχουμε ακριβώς τετράγωνα , τα οποία θα προσδιορίζουν την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Εδώ βλέπουμε να υπάρχουν 
άνισα τετράγωνα τα οποία δεν οδηγούν σε μια πολεοδόμηση που πρέπει να υπάρχει στη περιοχή και να είναι πολύ 
καλλίτερη απ΄ αυτή που έχετε φέρει προς ψήφιση σήμερα. Κατ΄ αρχήν υπάρχει η εξαίρεση ενός κομματιού που αφορούσε 
τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας και των συνθηκών της εμπόλεμης κατάστασης με κάποιους ραδιοφάρους που υπάρχουν.  
Αυτοί οι χώροι έπρεπε να μπουν στη πολεοδόμηση και να ανήκαν μετά από τη πράξη εφαρμογής στο ΤΕΘΑ.   Από την 
στιγμή που οι χώροι αυτοί είναι εκτός πολεοδόμησης ο Δήμος είναι ζημιωμένος , αφού  θα πάρει μικρότερες εισφορές σε γη 
και χρήμα με τη πολεοδόμηση του στρατοπέδου. Βλέπουμε μια πολεοδόμηση της οποίας κάποια σημεία είναι και 
ακατανόητα. Έχουμε τα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) τα οποία εμφανώς τα βλέπει ο καθένας, αλλά υπάρχουν και κάποια 
Ο.Τ. που είναι κάποιες λωρίδες , παράλληλα με τα Ο.Τ. που περιέρχονται στο Δήμο. Τα πιο πολλά κομμάτια πρασίνου 
είναι αυτοτελή οικοδομικά τετράγωνα που περιέρχονται στο Δήμο. Δεν υπάρχει το στοιχείο του πρασίνου ενσωματωμένο σε 
Ο.Τ., που θα επιμεριστεί στις μελλοντικές ιδιοκτησίες, είτε είναι του Δήμου , είτε του ΤΕΘΑ. Μονομερώς τα παίρνει ο Δήμος 
αυτά στην κυριότητά του . Και εκτός   από τα 55 στρέμματα που είναι τα οδικά δίκτυα του Δήμου  εδώ μιλάμε για ένα άλλο 
μεγάλο νούμερο περίπου 40 ή και περισσοτέρων στρεμμάτων που και αυτά έρχονται στη κυριότητα του Δήμου, και κατά την 
άποψή μου  απαραδέκτως. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν Ο.Τ. κανονικού μεγέθους και εκεί μέσα να υπάρχει ενσωματωμένο 
το κομμάτι που έχει να κάνει με το πράσινο και όχι να υπάρχουν αυτά τα περίεργα Ο.Τ. με διάφορα σχήματα (τρίγωνα , 
μακροσκελή κλπ) και να περιέρχονται και να λογίζονται ως ιδιοκτησία του Δήμου.  Ακόμα να πω ότι γύρω-γύρω από το 
στρατόπεδο έχουμε οικισμούς. Την Αγία Άννα και τα Βοσέϊκα. Δεν υπάρχει μια συνδεσιμότητα με αυτές τις γειτονιές. 
Υπάρχει μια μόνο διέξοδος στην πλευρά κυκλοφορίας της Αγ. Άννας από ένα συλλεκτήριο δρόμο που θα ξεκινά από την 
παλιά είσοδο του Στρατοπέδου  και θα καταλήγει στην Αγ. Άννα περίπου στη στροφή. Θετικό αυτό. Όμως δεν υπάρχει 
καμιά σύνδεση ούτε με την Αγ. Άννα ούτε με τα Βοσέϊκα. Δεν υπάρχει όμως σύνδεση ούτε με τη βασική οδική αρτηρία της 
Νέας Εθνικής Οδού, (ΝΕΟ) , η οποία είναι απαραίτητη. Δεν μιλάμε να γίνουν σήμερα οι απαραίτητες συγκοινωνιακές 
μελέτες-να κάνω μια παρένθεση εδώ- Στο Δήμο υπάρχει μια προμελέτη που αφορά αυτή τη κυκλοφοριακή σύνδεση, που 
δεν προχωρήσαμε τότε, γιατί το 2012 είχαμε τη δημιουργία της κλειστής δομής προσφύγων. Υπάρχει λοιπόν μια προμελέτη 
που αφορά την επανασύνδεση της οδού Άργους μιας κατεύθυνσης προς τη ΝΕΟ   και ένας ανισόπεδος κόμβος που απαιτεί 
κάποιες παρεμβάσεις και στην οικοδομική έκταση του πρώην στρατοπέδου, για να λειτουργήσει αυτή και να έχουμε την 
ένωση με την ΝΕΟ. Ένα από τα μειονεκτήματα είναι αυτό. Οι οδοί που υπάρχουν είναι μικρού πλάτους και δεν μπορούν 
δεχτούν αυτή τη κυκλοφορία. Και δεν μιλάω για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Να αναφέρω τώρα ένα άλλο θέμα. 
Βλέποντας το σχέδιο της μελέτης παρατηρώ να ρυμοτομείται το ιστορικό γήπεδο της Κορίνθου. Πρόκειται για ένα σημείο 
αναφοράς πολλών χρόνων. Εκεί έχουν μεγαλώσει γενιές, έχουν δοξαστεί δημότες μας και έχουν συμβεί πολλά γεγονότα 
που συνδέουν τους Κορίνθιους. Μόνο και μόνο γι΄ αυτό το γεγονός πρέπει ν΄ αποσυρθεί αυτή η πρόταση. Να πω και κάτι 
άλλα πράγματα δευτερεύοντα, όπως δεν υπάρχει εκτάσεις που έχουν να κάνουν με δίκτυα αστικών συγκοινωνιών,  
ποδηλατόδρομων κλπ. Δεν υπάρχει μνεία καθόλου για χρήσεις γης που θα αφορά την εκπαίδευση. Και ένας χώρος 
μεγάλος που υπάρχει και αφορά τον Αθλητισμό -Πολιτισμό, κι  αυτός είναι αδόμητος. Δεν είναι κατά την άποψή μου σωστή 
αυτή η πολεοδομική ρύθμιση. Εμείς γι΄ αυτούς τους λόγους ζητάμε ν΄ αποσυρθεί το θε΄μα να γίνουν οι διορθώσεις όπως θα 
κατατεθούν από τους άλλους ομιλητές σήμερα και να επανέλθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το ψηφίσουμε και να 
τρέξουν οι διαδικασίες της ολοκλήρωσής του.    
Ο κ. Δήμαρχος συμπληρώνοντας την εισήγησή του είπε ότι η συγκυρία είναι τέτοια τώρα που μας επιτρέπει πολιτικά να 
προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο. Δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό που έγινε στο παρελθόν. Ναι μπορεί να 
υπάρχουν καλλίτερες λύσεις -προτάσεις. Θα τις δούμε στο μέλλον. Το ξαναλέω ότι αν δεν αποφασίσουμε σήμερα θα 
χάσουμε μια μοναδική ευκαιρία να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Διορθωτικές παρεμβάσεις να κάνουμε και θα κάνουμε στο 
μέλλον.  Να σας ενημερώσω ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητείται η περιβαλλοντική μελέτη για την Νέα 
Εθνική Οδό στην οποία περιλαμβάνεται και παρέμβαση στο δρόμο από τον Ισθμό μέχρι το Στρατόπεδο και πιο κάτω. 
Ζήτησα κι εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συμπεριληφθούν οι κυκλοφοριακές συνδέσεις  που αφορούν: Η μία να 
συνδέει το Συνοικισμό με την Καλλιθέα, η άλλη στο Στρατόπεδο και η Τρίτη ενδιάμεσα των δύο προηγουμένων συνδέσεων. 
Να επαναλάβω ότι η συγκυρία αυτή τη στιγμή είναι μοναδική. Δε έχουμε την άνεση και την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε 
περισσότερο. Δεν συζητάμε σήμερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Αυτό που συζητάμε 
σήμερα είναι οι χρήσεις γης.  
Ο μελετητής κ. Φωτόπουλος Φώτιος, αποσαφηνίζει πράγματα που ελέγχθησαν ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το 
τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.  
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Αναφέρει ότι η ιδιοκτησία αυτή του στρατοπέδου είναι ιδιωτική. Τα 300 περίπου στρεμ. ανήκουν στο ΤΕΘΑ. Δεν ανήκουν 
στο Δήμο. Όταν γίνεται μια πολεοδόμηση αυτό που θα λάβει ο Δήμος από το Νόμο είναι δρόμοι, πράσινο, κοινωφελείς 
χώρους.  Άρα το πράσινο δεν το μοιραζόμαστε με το ΤΕΘΑ. Βαραίνει μόνο το Δήμο, όπως οι δρόμοι και οι κοινωφελείς 
χώροι. Τέθηκε το θέμα γιατί δεν κάνουμε το ιπποδάμειο σύστημα και παίρνουμε ακανονίστου σχήματος οικοδομικά 
τετράγωνα. Η απάντηση είναι επειδή δεν είναι μια κενή έκταση. Είναι μια έκταση στην οποία υπάρχουν κτίρια. Με το 
σύστημα που έχουμε κάνει ο Δήμος θα έχει ένα ακόμα όφελος. Θα του μείνουν τα κτίρια. Γιατί αν δείτε στο χάρτη το Ο.Τ. με 
το γαλάζιο χρώμα έχει κτίρια μέσα και γι αυτό είναι μακρόστενο. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα κτίρια. Γι΄ αυτό το λόγο το 
σχήμα κάποιων Ο.Τ. δεν θα μπορούσε να είναι με το ιπποδάμειο σύστημα.  Τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν βάζουμε κόμβους. 
Αν τολμούσα να βάλω κόμβους στη παλιά εθνική οδό  (ΠΕΟ), θα έπρεπε ν΄ ακολουθήσουμε μια σειρά διαδικασιών 
εγκρίσεων μέχρι της εκδόσεως ΦΕΚ,  πολύ χρονοβόρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις κόμβους  αυτή την στιγμή και 
να τους έχεις πακέτο με τη πολεοδομική μελέτη. Το γήπεδο δεν είναι ιδιοκτησία του δήμου  αλλά του ΤΕΘΑ. Αν το γήπεδο 
παραμείνει ενιαίο θα πρέπει να περάσει σε ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ.  Το ΟΤ. 2 έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πρόσβαση από 
όλες τις πλευρές, είναι ενιαίο μεγάλο και είναι στην είσοδο της πόλης και  περικλείεται από το πάρκο. Όσον αφορά τον 
αστικό εξοπλισμό , ποδηλατοδρόμος κλπ., αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο μιας πολεοδομικής μελέτης.  Το Ο.Τ. 2  είναι ένα 
θεματικό πάρκο πολιτισμού και αθλητισμού. Φυσικά και μπορούν να υπάρχουν δρόμοι μέσα σ΄ αυτό (ΟΤ2), κυκλοφορία 
οχημάτων απαγορεύεται. 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι σήμερα συζητάμε ένα από τα πιο σοβαρά θέματα του Δήμου 
όχι μόνο του παρόντος αλλά κατά την άποψή μας και της επόμενης 50ετίας. 
-Κατ’ αρχήν Λυπάμαι που δεν είχατε την ευθιξία να μας καλέσετε τουλάχιστον τους επικεφαλής των παρατάξεων να 
συμμετάσχουμε σε μία μίνι διαβούλευση για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τις 
προτάσεις μας. 
-Στη συνέχεια θέλω να αναφέρω αν η συγκεκριμένη πρόταση της πολεοδομικής μελέτης είναι του μελετητή του κ. 
Φωτόπουλου, τον οποίον βεβαίως εκτιμώ και σέβομαι ή πρόταση του Δημάρχου ή του ΤΕΘΑ. 
-Λυπάμαι που δεν εισακούστηκε η άποψη του μοναδικού συναδέλφου μηχανικού και ειδικού σε τέτοια θέματα 
πολεοδομίας και χωροταξίας του κ. Γιάννη Γκερζελή. Δεν ανήκει στην παράταξή μας αλλά σε τέτοια θέματα δεν κοιτάμε 
παρατάξεις. Είναι ο πιο ειδικός. -Λυπάμαι που δεν ζητήσατε τη γνώμη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας ή ακόμα 
και μεμονωμένων μηχανικών της πόλης. Τότε για ποιο λόγο κάνατε το Μνημόνιο Συνεργασίας στις 26/1/21, το οποίο 
μέχρι σήμερα βέβαια σε καμία περίπτωση δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 
-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
-Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης του 2019 (ΑΔΣ 126/1-4-2019) η έκταση όλου του στρατοπέδου του 6ου 
Συντάγματος Πεζικού είναι 298.355 τ.μ. Αυτή η έκταση είναι μετρημένη και από το ΤΕΘΑ και αποτυπώνεται στην 
217/30-9-20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των 10 στρεμμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Τώρα η 
Πολεοδομική Μελέτη αναφέρει έκταση 294.721 τ.μ. Δεν είναι και μικρή η διαφορά 4 περίπου στρεμμάτων. Τι συμβαίνει; 
-Και αν είναι αυτή η διαφορά της εξαίρεσης μικρού χώρου απέναντι από το νεκροταφείο (απόσταση 50 μέτρων) τελικά 
αυτή η έκταση τι θα γίνει ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά; 
-Η έκταση των 10 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στο Δήμο για αθλητικές εγκαταστάσεις στο βορειοδυτικό τμήμα του 
στρατοπέδου , την οποία με δική σας αποκλειστική ευθύνη δεν αξιοποιήσατε τρία χρόνια τώρα, τι θα γίνει; 
-Δεν προβλέπεται ένα υπερτοπικό πάρκο αναψυχής , ένας πνεύμονας πρασίνου, ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 
αλλά μικρά-μικρά Κ.Χ. που ουσιαστικά εξυπηρετούν μόνον τα Οικοδομικά Τετράγωνα που θα λάβει το ΤΕΘΑ. 
-Δυστυχώς βλέπουμε το σημερινό γήπεδο ποδοσφαίρου, με τις κερκίδες, ακόμα και ως ιστορικότητα της περιοχής της 
δεκαετίας του 1950, όπου σήμερα βέβαια προσωρινά έχει εγκατασταθεί η ανοικτή δομή μεταναστών, να καταστρέφεται 
και να δημιουργούνται δύο Οικοδομικά Τετράγωνα. Διαφωνούμε κάθετα σε αυτή την λογική σας κύριε Δήμαρχε. Η 
αρχική πρόταση του μελετητή ήταν να παραμείνει ως έχει ο αθλητικός αυτός χώρος και εμείς στηρίζουμε ξεκάθαρα αυτή 
την μελέτη. 
-Έτσι όπως έχει κατανεμηθεί η έκταση βλέπουμε αδιέξοδους δρόμους. Η Κόρινθος φημίζεται ως μία από τις καλύτερες 
πόλεις στην Ελλάδα, αν όχι η καλύτερη, για καταπληκτικό ρυμοτομικό σχέδιο του 1858 πρωτίστως επί Βασιλέως 
Όθωνος, με δρόμους ανοικτούς σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα από το βουνό μέχρι τη θάλασσα. Εδώ βλέπουμε να 
μην υπάρχει συνέχεια των δρόμων από την οδό Αγίας Άννης προς την Άργους και την Εξαμιλίων, από την Ανδρούτσου 
προς τη ΝΕΟΑΚ. Οι δρόμοι βρίσκουν σε κτίρια ή οικοδομικά τετράγωνα. Δεν είναι συνεχούς ροής. Και όχι μόνον αυτό 
αλλά δεν υπάρχει συνεχής ροή και με τους δρόμους έναντι του στρατοπέδου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας και στο 
σχέδιο περιοχής Βοσέϊκα. 
-Το ύψος των 12 μέτρων που αναφέρεται για τις κατοικίες στην πολεοδομική μελέτη είναι αρκετά υψηλό. Πολύ 
περισσότερο με το μέτρο σύγκρισης των περιοχών Αγίας Άννης και Μπαθαρίστρας που είναι 7,5 μέτρα. Μιλάμε 
διαφορές τετρόροφες με διόροφες οικοδομές. Πέραν της αδικίας και ανισότητας των πολιτών στην περιοχή τελικά θα 
δημιουργηθούν οικοδομικά εκτρώματα κατά την άποψή μας. Η Κόρινθος είναι και σεισμογενής περιοχή και δεν πρέπει 
να εγκρίνουμε οικοδομές μεγάλου ύψους. 
- Δε γνωρίζω αν είναι αρμοδιότητα της παρούσης πολεοδομικής μελέτης, πάντως δεν βλέπουμε να δημιουργούνται 
είσοδοι – κόμβοι του χώρου του στρατοπέδου με τη ΝΕΟΑΚ. 
-Είναι αδιανόητο σε μία έκταση 300 στρεμμάτων να μην υπάρχει πρόβλεψη χρήσης γης για Εκπαίδευση πρωτοβάθμια 
ή δευτεροβάθμια. 
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-Δεν υπάρχει η πρόβλεψη για Πανεπιστημιακές Σχολές. Και φυσικά δεν μιλάμε να βάλουμε τους φοιτητές στα 
υπάρχοντα παλιά κτίρια της δεκαετίας του ΄50 στρατωνισμού ουσιαστικά των φοιτητών. 
-Τόσα χρόνια με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου φωνάζαμε από το 2007 ότι ο χώρος του 
στρατοπέδου πρέπει να έλθει στο Δήμο με πρώτιστο μέλημα τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας , του Δήμου, 
της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Με την πρόταση αυτή τι καταφέρνουμε σήμερα; Να μην επαρκούν 300 
στρέμματα για τις χρήσεις αυτές. Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηριστεί αυτή η πολιτική σας. 
-Σε μία τεράστια έκταση 300 στρεμμάτων να υπάρχει μόνον ένας Κοινωφελής Χώρος (Κ.Φ.) 26,5 στρεμμάτων για 
Συνεδριακό Κέντρο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν χώροι για αθλητισμό, Κλειστό Γυμναστήριο, Κλειστό 
Κολυμβητήριο; 
-Δεν υπάρχει πρόβλεψη Κυκλοφοριακών συνδέσεων της πολεοδομούμενης περιοχής με τις συλλεκτήριες οδούς Άργους 
και Εξαμιλίων, Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αγίας Άννης. 
-Άποψή μας είναι στον χώρο μπορεί να προβλεφθεί και έκταση για στεγασμένη πρότυπη Λαϊκή Αγορά πώλησης 
αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο. 
-Όπως έχει διαμορφωθεί η περιοχή αρκετά Ο.Τ. Γενικής Κατοικίας θα πάνε στο ΤΕΘΑ και δικαιολογημένα. Όμως οι 
Κοινόχρηστοι Χώροι Πρασίνου που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε Οικοδομικό τετράγωνο , δίδοντας έτσι προστιθέμενη 
αξία στα οικόπεδα αυτά, θα χρεωθούν στο μερίδιο του Δήμου, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει επιπλέον υπέρογκο 
κόστος 
συντήρησής τους. Μου θυμίζει λίγο τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς που ο Δήμος έχει αναλάβει τη συντήρηση των 
κοινόχρηστων χώρων. 
-Μία πρώτη ματιά της μελέτης δίνει την εντύπωση ότι ο Δήμος παίρνει 26,5 στρεμ για Αθλητισμό-Πολιτισμό, 15 στρέμ 
Διοικητικές Υπηρεσίες, 10 στρέμ 3 μικρά οικοδομικά τετράγωνα (3,5 – 4,2 – 1), ήτοι σύνολο 51,5 στρέμματα. Αν είναι 
έτσι είναι πολύ άδικο για το Δήμο μας και ο μόνος ουσιαστικά ωφελημένος θα είναι το ΤΕΘΑ. 
-Αναφέρεται στην πολεοδομική μελέτη ότι εξαιρείται της πολεοδόμησης η έκταση που είναι εγκατεστημένος ο 
ραδιοφάρος για τις ανάγκες της ΥΠΑ. Πόση είναι η έκταση αυτή; Και ποια θα είναι η ιδιοκτησιακή τύχη αυτής μετά την 
πολεοδόμηση και την πράξη εφαρμογής; 
-Διαβάζοντας την εισήγηση βλέπουμε ότι στην πολεοδομική μελέτη έχουν καταγραφεί 35 Οικοδομικά Τετράγωνα 
συνολικού εμβαδού 225.202 τ.μ. , εκ των οποίων 34 στρέμματα Κοινόχρηστοι Χώροι, 26,5 στρέμματα ένας Κοινωφελής 
Χώρος, 126 στρέμματα Οικοδομικά Τετράγωνα Γενικής Κατοικία και 38,6 στρέμματα Οικοδομικά Τετράγωνα Κέντρο 
Πόλης. 
Μας αναφέρει η μελέτη ότι ο Δήμος στο τέλος θα πάρει 140 στρέμματα που θα είναι Κοινωφελείς και Κοινόχρηστοι 
Χώροι και όλοι οι δρόμοι. Ήτοι εμείς λέμε ουσιαστικά τίποτα, πλην του Κ.Φ. Συνεδριακού Κέντρου 26,5 στρεμ. Και 
τούτο διότι 
α) 55 στρέμματα είναι δρόμοι που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου έτσι κι αλλιώς, 
β)Οι Κοινόχρηστοι χώροι (Πράσινο και Στάθμευση) είναι 32 στρέμματα, 
γ)Ο μοναδικός Κοινωφελής Χώρος είναι 26,5 στρέμματα 
δ)22,3 στρέμματα είναι Γενική Κατοικία και 
ε)19,4 στρέμματα είναι Κέντρο Πόλης 
Σύνολο 140 στρέμματα. Άρα δεν ελπίζουμε σε κάτι περισσότερο. Άρα τι σόι μελέτη είναι αυτή και τι ανάπτυξη θα 
επιφέρουμε στην περιοχή αλλά και σε όλη την πόλη που τόσο πολύ περιμένουμε αυτή την απόδοση στο Δήμο 
Ο κ. Γκερζελής Ιωάννης μεταξύ των άλλων ανάφερε.Λυπάμαι πολύ που έρχεται ένα τέτοιο σχέδιο για ψήφιση. Αυτά τα 
σχέδια είναι παλαιοτέρων εποχών. Δεν αρμόζουν σε μια πόλη , όπως είναι η Κόρινθος .  
Σ΄ ένα φιλέτο , που όλοι πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το νέο κέντρο της Κορίνθου (υπηρεσιών, εμπορίου, κατοικίας, 
εκπαίδευσης κλπ) . Πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί από τον μελετητή το νέο ύφος και η πρόταση που αρμόζει 
στη πολεοδόμηση εκεί. Τι θέλω να πω.  Κατ΄  αρχήν δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κύριος άξονας,  η παλιά εθνική οδός , η 
οποία στο μέλλον θα είναι μια περιφερειακή οδός, μια οδός η οποία θα ενώνει και τα εξωτερικά χωριά και το κέντρο της 
Κορίνθου, για να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεμψιμοιρία όσον αφορά 
την κινητικότητα χωρίς να προβλέπονται πουθενά κύριοι άξονες. Οι κύριοι άξονες είναι από το κέντρο του Στρατοπέδου 
επί της Εθνικής Οδού, εκεί που υπάρχει πράσινο. Αυτή πρέπει να είναι μια κυρία αρτηρία, που θα ενώνει την Εθνική 
Οδό με την οδό Ανδρούτσου. Η οδός Ανδρούτσου έχει μείνει μια μικρή οδός , αφού όλα τα  Ο.Τ. δεν δίνουν τη 
δυνατότητα επέκτασης της οδού Ανδρούτσου και Άργους. Οι θέσεις πάρκινγκ είναι ελάχιστες. Δεν έχουν προβλεφθεί 
θέσεις πάρκινγκ στα Ο.Τ.  Για πλατεία που είναι το κυριότερο σημείο , έχουν δοθεί δύο (2) μακρόστενα ΟΤ., τα οποία 
δεν έχουν καμία -μα καμία-  πρόταση μιας πλατείας καινούργιας στο μέλλον. Για μένα όπως είπα πρέπει αυτός ο 
σταυρός  και η μία είσοδος του Στρατοπέδου όπως είναι δρόμος μεγάλος και κυκλοφοριακός και ο δεύτερος δίπλα στο 
πάρκινγκ, πρέπει να συνεχίσει να βρεί την οδό Αγ. Άννης και όχι να σταματά μπροστά σε ένα Ο.Τ. Το κυριότερο και 
για μένα σημαντικό είναι ότι στην Εθνική οδό που έχουν μπει τα Ο.Τ. , ακριβώς , χωρίς πράσινο μπροστά, δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα στην κατοικία που είναι απέναντι από το δρόμο , οπότε το πράσινο μεταξύ των Ο.Τ. δεν χρειάζεται , 
αλλά πρέπει να πάει μπροστά στην Εθνική οδό για την ηχορύπανση την οποία θα προκαλεί ο περιφερειακός δρόμος. 
Επίσης η πλατεία πρέπει να πάει στο κέντρο του στρατοπέδου και δεν μας ενδιαφέρουν τα κτίσματα που υπάρχουν.  
Είναι λάθος τα κτίρια να παραμείνουν έτσι όπως είναι και δεν γιατρεύεται μετά. Αυτές είναι οι κύριες παρατηρήσεις 
που κάνω και έχω τη γνώμη ότι ο μελετητής πρέπει να εξετάσει πάλι το σχέδιο.  
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Η κα. Ξύδη Μιχαλίτσα μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή της ανάφερε ότι έχουμε ένα σχέδιο βάσει του οποίου 
συζητάμε. Για μας ο χώρος του στρατοπέδου είναι θέμα οράματος και βάζουμε ψηλά το πήχυ σε ότι αφορά ην ποιότητα 
ζωής που προσφέρει στο Κορίνθιο πολίτη. Η πόλη μας μ΄ ένα τέτοιο σχέδιο θεωρώ ότι χάνει μια σπουδαία ευκαιρία να 
πραγματοποιήσει ένα σχέδιο αντάξιο της εποχής της που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της πόλης σήμερα. 
Και έρχεται μ΄ ένα τρόπο που δεν μας βρίσκει σύμφωνους χωρίς να υπάρχει μια δεύτερη ή και τρίτη γνώμη. Θα έπρεπε να 
ιεραρχηθούν οι ανάγκες της πόλης, όπως είναι η έλλειψη πρασίνου, ν΄ ανεβάσουμε  την εκπαιδευτική και πολιτιστική 
δραστηριότητα της πόλης, να στεγαστεί μια  βιβλιοθήκη. Απ΄ αυτά έχει ανάγκη η πόλη και όχι από Ο.Τ. . Τελικά τίθεται το 
ερώτημα προς τίνος το όφελος πολεοδομείται ο χώρος; 
Η κα Τζέκου Παρασκευή, μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά τη τοποθέτησή της. Αυτά που πρέπει να δούμε σ ένα 
σχεδιασμό είναι οι ανάγκες που έχει η πόλη μας. Η Κόρινθος έχει ανάγκη από υποδομές  σε αθλητικές εγκαταστάσεις, 
χώρους πρασίνου, χώρους πολιτισμού, χώρους για να στεγαστούν σχολικές μονάδες. Τα κτίρια των σχολείων μας 
είναι σε κακή κατάσταση και οπωσδήποτε θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν σε ένα χώρο με σύγχρονο σχεδιασμό 
όπως τα ευρωπαϊκα σχολεία. Η ενημέρωση είναι και πάλι ελλιπής, ώστε να μας δημιουργούνται εύλογες απορίες.   Για 
όλα αυτά θα ψηφίσω κατά.    

Ο Πρόεδρος μετά την ανωτέρω διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων, έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την 
εισήγηση της υπηρεσίας και του σχεδίου όπως αναλύθηκε, η οποία μετά το πέρας προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
Επί τριάντα ενός (31)  παρόντων Συμβούλων ψήφισαν: 
Δέκα επτά (17)  Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της εισήγησης ( οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.Κόλλια Κωνσταντίνα, 3. 
Μπίτζιος Δημήτριος, 4.Πούρος Γεώργιος, 5.Παπαδημητρίου Σωτήριος, 6.Καρσιώτης Παναγιώτης, 7.Κουτσογκίλας 
Θεμιστοκλής, 8.Ταγαράς Βασίλειος, 9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 10. Ζώγκος Ανδρέας, 11. Καλλίρης Πελοπίδας, 
12.Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 13. Πλατής Σπυρίδων, 14. Πιέτρης Γεώργιος, 15. Πιέτρης Τιμολέων, 16. Καρασάββας 
Ιωάννης και 17. Κυριαζής Αντώνιος) 
Δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά της εισήγησης [οι κ.κ. 1) Πνευματικός Αλέξανδρος, 2) Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου 
Κωνσταντίνα, 3) Μπουρσέ Ηλίας,  4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5) Μουρούτσος Γεώργιος, 6) Στριμενοπούλου Γεωργία, 7) 
Μανωλάκης Δημήτριος, 8)  Δόντης Μιχαήλ, 9) Ξύδη Μιχαλίτσα, 10) Γκερζελής Ιωάννης, 11) Κορδώσης Χρήστος και 12)  
Τζέκου Παρασκευή] 
Ο κ. Κεφάλας Σταύρος έδωσε λευκή ψήφο και ο κ. Κονδύλης Μαρίνος ήταν εκτός σύνδεσης κατά τη ψηφοφορία.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 12/8-2-2022 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθμ. πρωτ. 3527/216/07-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την γενομένη ανωτέρω ψηφοφορία, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 
43005-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  , το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 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. 
4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Την έγκριση της μελέτης «Πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη», όπως 
εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

 
Η περιοχή πολεοδόμησης – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη, έκτασης 294.721 m² βρίσκεται εντός του ΓΠΣ ΔΕ 
Κορινθίων (ΦΕΚ 568/Δ/2021) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (Ζ1.14). Δεν διαιρείται σε 
πολεοδομικές ενότητες. 
Η έκταση χωρίζεται σε 35 οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία έχουν τις ακόλουθες χρήσεις: 
 
 

ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

1 9828 - ΚΧ 

2 26480 26480 ΚΦ 

3 6408 4630 ΓΚ 

4 991 - ΚΧ 

5 6405 4627 ΓΚ 

6 6570 4768 ΓΚ 
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ΟΤ Επιφάνεια (m²) 
Επιφάνεια 

οικοδομήσιμου (m²) 
Χρήση 

7 12679 9996 ΓΚ 

8 858 - ΚΧ 

9 170 - ΚΧ 

10 1270 - ΚΧ 

11 1426 - ΚΧ 

12 2720 - ΚΧ 

13 3466 - ΚΧ 

14 6240 4488 ΓΚ 

15 1030 - ΚΧ 

16 6240 4488 ΓΚ 

17 6272 4515 ΓΚ 

18 11842 9241 ΓΚ 

19 2622 - ΚΧ 

20 4253 - ΚΧ 

21 727 727 ΠΚ 

22 15113 15113 ΠΚ 

23 7692 7692 ΓΚ 

24 3630 3630 ΠΚ 

25 8471 6376 ΓΚ 

26 11033 8583 ΓΚ 

27 11292 8047 ΠΚ 

28 15070 11710 ΓΚ 

29 7843 5441 ΠΚ 

30 10249 7940 ΓΚ 

31 1098 - KX 

32 3400 2099 ΓΚ 

33 3425 - ΚΧ 

34 7520 5542 ΓΚ 

35 869 - ΚΧ 

 
Αφαιρέθηκε ένα τμήμα της προς πολεοδόμηση έκτασης, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για 
την προστασία του υφιστάμενου ραδιοφάρου. 
 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε οικοδομικού τετραγώνου θα καθοριστεί από την πράξη εφαρμογής. 
Ο πολεοδομικός κανονισμός έχει ως εξής: 
 
 

  Οικοδομήσιμοι Χώροι Κοινωφελείς Χώροι 

Αρτιότητα 600 m² - 

Πρόσωπο 15 m - 

Κάλυψη 40% 60% 

Συντελεστής Δόμησης 0,8 0,8 

Ύψος 12 m 12 m 
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Προκήπιο 6 m 6 m 

Πλάγιες αποστάσεις  Κατά ΝΟΚ Κατά ΝΟΚ 

 
Με βάση τα αναφερόμενα στο Ν 1337/1983, άρθρα 8 και 9, στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων θα περιέλθει το 
49.54% της έκτασης, η οποία μπορεί να αποτελείται μόνο από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους καθώς επίσης 
και από οδούς. Ο Δήμος Κορινθίων, μπορεί ωστόσο να αποκτήσει ακόμα περισσότερη έκταση εάν αντικατασταθεί η 
εισφορά σε χρήμα του άρθρου 9 του Ν 1337/1983 με μεγαλύτερη εισφορά σε γη ή / και εάν εξαγοράσει από το ΤΕΘΑ 
πολεοδομούμενες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη αποδιδόμενη έκταση στο Δήμο Κορινθίων θα ανέρχεται σε 
140 στρέμματα. 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923), «κάθε σχέδιο πόλεως προ της 
εγκρίσεώς του, εκτίθεται μετά του σχετικού σε αυτό τοπογραφικού χάρτου στο δημαρχείο επί δέκα πέντε ημέρες, 
ειδοποιούμενου του κοινού περί τούτου υπό του δημάρχου δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις τα 
δημοσιότερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των 
ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον δήμο ή την κοινότητα τις κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των…» 
 
Για τη συνέχιση της διαδικασίας, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 17-
07-1923 ΝΔ (ΦΕΚ 228/Α/1923) και συνεπώς, θα πρέπει να αναρτηθεί (Α’ ανάρτηση) το σχέδιο της πολεοδομικής 
μελέτης για 15 ημέρες και απεικονίζεται στο από ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 σχέδιο «Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης» , ως 
εξής:  

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 10 / 2022 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 17- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  Αντώνιος Κυριαζής 
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