
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 5/18.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 45/2022 

 
Θέμα μοναδικό Η.Δ. «Προτάσεις του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια του έργου ΄΄Βελτίωση της υφιστάμενης 
Π.Ε.Ο Κορίνθου -Πατρών στην περιοχή Ισθμού Κορινθίας΄΄»  
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη 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.8681/11-2-2022 (ΦΕΚ 607/12-2-2022 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 έως  τη 
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4687/17-02-2022 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 δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος 
7. Ταγαράς Βασίλειος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Μουρούτσος Γεώργιος 
12. Καρασάββας Ιωάννης,  
13. Πιέτρης Γεώργιος 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Πλατής Σπυρίδων 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Γκερζελής Ιωάννης 
18. Ξύδη Μιχαλίτσα  

 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος,  
3. Καρσιώτης Παναγιώτης, συνδέθηκε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ  
4. Μελέτης Χρήστος  
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
6. Μπουρσέ Ηλίας  
7. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
10. Δόντης Μιχαήλ 
11. Μανωλάκης Δημήτριος 
12. Καλλίρης Πελοπίδας, 
13. Λαμπρινός Παναγιώτης 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Τζέκου Παρασκευή 
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Η  Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου κλήθηκε νόμιμα, αλλά δεν συμμετείχε.  
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει το 
κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος που περιλαμβάνεται στην με αρ. πρωτ. 4687/17-2-2022 
πρόσκλησή του με τίτλο:  «Προτάσεις του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια του έργου ΄΄Βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο 
Κορίνθου -Πατρών στην περιοχή Ισθμού Κορινθίας΄΄»,  
που συνίσταται στο γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα 
πραγματοποιηθεί την 21-2-2022, θα συζητηθεί η Μ.Π.Ε. του έργου ΄΄Βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο Κορίνθου -
Πατρών στην περιοχή Ισθμού Κορινθίας΄΄  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να 
το συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
 
Για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προτάσεις του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια του 
έργου ΄΄Βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο Κορίνθου -Πατρών στην περιοχή Ισθμού Κορινθίας΄΄» έδωσε το λόγο στο κ. 
Δήμαρχο,  ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα, ότι πρόκειται  για το παραπάνω έργο, το οποίο υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ποσού 18.000.000 € και πρόκειται τη Δευτέρα 21-2-2022 να συζητήσουν την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.  Κατόπιν επικοινωνίας με τον Περιφερειάρχη, πρέπει να πάρουμε σήμερα 
απόφαση -γνωμοδότηση, για να προτείνουμε τους κυκλοφοριακούς κόμβους που θα συνδέουν την ΠΕΟ με την πόλη 
μας. Εισηγούμαι τις παρακάτω προτάσεις -επισημάνσεις  όπως αποτυπώνονται και στο χάρτη:  
   
1. Την δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή της Μπαθαρίστρας στο σημείο που υφίσταται ανισόπεδη διάβαση 

στην σύνδεση των οδών Ιωνίας – Καλλιθέας - Αίδινίου (θέση 1 του συνημμένου αποσπάσματος google earth). 
2. Την δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Συνοικισμού στο σημείο που καταλήγει η οδός Μιχαήλ 

Θεοδώρου. (θέση 2 του συνημμένου αποσπάσματος google earth (Χ=407060.40,  Υ=4198746.32)). 
3. Την δημιουργία κόμβου στην περιοχή της Μπαθαρίστρας στην θέση του πρώην πρατηρίου Μαραμαθά (θέση 3 του 

συνημμένου αποσπάσματος google earth, (Χ=406885,  Υ=4197845). 
4. Την δημιουργία κόμβου στην θέση Πρώην στρατόπεδο "Καλογερογιάννη" (θέση 4 του συνημμένου αποσπάσματος 

google earth Χ=405952, Υ=4198660). 
5. σύνδεση της οδού 'Αργους με την ΠΕΟ (στη Β-Δ  γωνία του στρατοπέδου «Καλογερογιάννη»). 
6. Την δημιουργία κόμβου πλησίον περιοχής «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου (θέση 5  του συνημμένου αποσπάσματος 

google earth Χ=404884.78, Υ=4198124,73)). 
7. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λ.π.) να 

γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους  σε κάθε περίπτωση φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. 

8. Την εξασφάλιση της άρτιας κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου με τα παράπλευρα οδικά δίκτυα του Δήμου 
Κορινθίων. 
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Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι θα έπρεπε εφόσον γνωρίζατε το θέμα  να είχαμε μια 
καλύτερη ενημέρωση  και όχι εκτάκτως σήμερα να συνεδριάζουμε για να στείλουμε προτάσεις ενόψει της συζήτησης 
του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μελετώντας τα στοιχεία που μας στείλατε, φαίνεται ότι πρόκειται για 
ισόπεδους κόμβους. Σωστά; Δεν έχουμε αντίρρηση επ΄ αυτών. Μάλιστα θα πρότεινα εφόσον είναι εφικτό να γίνει και 
ένας ανισόπεδος κόμβος πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Άννας προς την πλευρά του πάρκινγκ. Ψηφίζουμε ναι.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι δεν κατανοώ γιατί σήμερα έχουμε έκτακτο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Το έργο έχει σχεδιαστεί και είμαστε στη φάση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έπρεπε ο Δήμος 
Κορινθίων να είχε εγκρίνει πρώτα τη φάση του σχεδιασμού του έργου. Αυτά είναι εκ των υστέρων. Θα ψηφίσουμε 
θετικά , αλλά να γνωρίζετε ότι η διαδικασία είναι λάθος. Έπρεπε ο Δήμος να είχε, όπως είπα, καταθέσει τις προτάσεις -
παρεμβάσεις του κατά τη φάση του σχεδιασμού. Αμφιβάλλω αν αυτά που σήμερα θ΄ αποφασίσουμε μπορούν να 
συμπεριληφθούν.   
Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζοντας την εισήγησή του ανάφερε ότι είναι επιτυχία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής . 
Όντως δεν είχε συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Με παρέμβασή μας , πετύχαμε να συμπεριληφθούν και οι 
κόμβοι που συνδέουν την Π.Ε.Ο με τη πόλη μας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την εισήγηση του Δημάρχου μετά του σχετικού χάρτη, τις διατάξεις των ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114 Α΄), 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201οικ.1827/07-02-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και 
την Δ1αΓ.Π.οικ.8681/11-2-2022 (ΦΕΚ 607/12-2-2022 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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Την υποβολή προτάσεων- επισημάνσεων, στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Κορίνθου -
Πατρών στη περιοχή Ισθμού Κορινθίας», στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, προκειμένου να ληφθούν  
υπόψη κατά την συνεδρίασή του την 21-2-2022.: 
  

1. Την δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή της Μπαθαρίστρας στο σημείο που υφίσταται ανισόπεδη 
διάβαση στην σύνδεση των οδών Ιωνίας – Καλλιθέας - Αίδινίου (θέση 1 του συνημμένου αποσπάσματος 
google earth). 

2. Την δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Συνοικισμού στο σημείο που καταλήγει η οδός Μιχαήλ 
Θεοδώρου. (θέση 2 του συνημμένου αποσπάσματος google earth (Χ=407060.40,  Υ=4198746.32)). 

3. Την δημιουργία κόμβου στην περιοχή της Μπαθαρίστρας στην θέση του πρώην πρατηρίου Μαραμαθά 
(θέση  του   συνημμένου αποσπάσματος google earth, (Χ=406885,  Υ=4197845). 

4. Την δημιουργία κόμβου στην θέση Πρώην στρατόπεδο "Καλογερογιάννη" (θέση 4 του συνημμένου 
αποσπάσματος google earth Χ=405952, Υ=4198660). 

5. σύνδεση της οδού 'Αργους με την ΠΕΟ (στη Β-Δ  γωνία του στρατοπέδου «Καλογερογιάννη»). 
6. Την δημιουργία κόμβου πλησίον περιοχής «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου (θέση 5  του συνημμένου 

αποσπάσματος google earth Χ=404884.78, Υ=4198124,73)). 
7. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, 

κ.λ.π.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους  σε κάθε περίπτωση φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

8. Την εξασφάλιση της άρτιας κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου με τα παράπλευρα οδικά δίκτυα του 
Δήμου Κορινθίων. 
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5 / 45 / 2022 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 18- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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