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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 22/02.08.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης 246/2022 

Θέμα 5ο Η.Δ. «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Αυξεντίου στην Κοινότητα Λεχαίου 
του Δήμου Κορινθίων»   
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 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 78 του ν.  4954/2022  (ΦΕΚ 136 Α΄), ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30932/29-07-2022 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 πέντε (25) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ  
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
9. Πλατής Σπυρίδων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ 
10. Ταγαράς Βασίλειος 
11. Ζώγκος Ανδρέας, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
12. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας,  
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Δόντης Μιχαήλ  
19. Μανωλάκης Δημήτριος,  
20. Καρασάββας Ιωάννης,  
21. Κορδώσης Χρήστος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ 

μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
22. Πιέτρης Τιμολέων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΘΗΔ 
23. Γκερζελής Ιωάννης, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ μέχρι τη 

λήξη της συνεδρίασης 
24. Ξύδη Μιχαλίτσα  
25. Τζέκου Παρασκευή, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μπίτζιος  Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 

3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Καλλίρης Πελοπίδας,  
6. Λαμπρινός Παναγιώτης 
7. Κονδύλης Μαρίνος 
8. Πιέτρης Γεώργιος 
 
        
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΔΟΥΩΛ7-ΦΚΓ



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
9. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
10. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
11. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
12. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
13. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
15. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
16. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
18. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
19. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
20. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
21. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

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 για το 5ο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Αυξεντίου στην Κοινότητα 
Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 35/26.7.2022 
ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση 
αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων στον Γεώργιο Κωστόπουλο επί του προσώπου ακίνητου σε δημοτική 
οδό (οδός Αυξεντίου) στον οικισμό Λεχαίου της Κοινότητας Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να 
εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος και έξοδος οχημάτων εγκατάστασης με χρήση ξυλουργικού εργαστήριου, όπως 
εμφανίζεται στο συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 και την τεχνική έκθεση της μελέτης εισόδου – 
εξόδου συνταχθέντα από τον Θανάση Καλογεράκη Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης και  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 
 

1. Η διαμόρφωση της εισόδου και εξόδου οχημάτων θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου , βάσει 
του συνημμένου της παρούσας σχεδιαγράμματος και υπό τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας εάν κρίνεται 
αναγκαίο. 

2. Θα τοποθετηθεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου και υπό τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του ΚΟΚ όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό 
σχεδιάγραμμα καθώς και οι επιγραφές «ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και «ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με τον αριθμό 
της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή σε ευδιάκριτες θέσεις στην περιοχή της εισόδου και εξόδου. 
Επίσης θα γίνει διαγράμμιση τραπεζοειδούς περιοχής στο κέντρο της περιοχής εισόδου – εξόδου με 
πλαστικούς επαναφερόμενους οριοδείκτες (πλαστικά κολωνάκια από πολυουρεθάνη με ειδική εύκαμπτη 
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ύψους 45 cm και διαμέτρου 80 m) στις τέσσερις κορυφές της 
διαγραμμισμένης περιοχής όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. 
Οι πινακίδες σήμανσης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953/24-10-97) και ειδικότερα 
για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ -Σ311 (ΦΕΚ 954Β/31-12-1996). 

3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει για την έναρξη των εργασιών, να εφαρμόζει πιστά την 
εγκεκριμένη μελέτη εισόδου – εξόδου, και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.  

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου και εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων , για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική 
ευθύνη θα έχουν ο ενδιαφερόμενος και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών.  

5. Μετά το πέρας των εργασιών  θα προσκομισθεί στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου βεβαίωση του επιβλέποντα 
μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.  

ΑΔΑ: 9ΔΟΥΩΛ7-ΦΚΓ



6. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη του ακινήτου της εγκατάστασης, θα γίνεται η συντήρηση της 
εγκατεστημένης σήμανσης, των οριοδεικτών και της διαγράμμισης στην περιοχή της εισόδου – εξόδου καθώς 
και η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων και χωρίς να επιβαρύνεται η δημοτικό οδός.  

7. Απαγορεύεται ρητά το οδόστρωμα της δημοτικής οδού να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

8. Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες 
Δόμησης (Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ -ΔΕΗ-
ΔΕΥΑΚ κλπ). 

9. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, οι νόμιμοι 
ιδιοκτήτες του ακίνητου ενημερώνουν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  

10. Ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας έγκρισης σε περίπτωση παραβίασης 
των άνω προϋποθέσεων και εφόσον διαπιστωθεί ότι προκαλούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών 
/οχημάτων ή εφόσον άλλοι λόγοι το επιβάλλουν. 

11. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για την ενημέρωσή της. 
 
Την υπ΄αριθμ. 3/6/18-7-2022 ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Λεχαίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά.  

  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 35/2022 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, την με αριθμ. 6/2022 απόφαση της Κοινότητας Λεχαίου τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 
3852/2010 και  του Ν. 4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του ν.  4954/2022  (ΦΕΚ 136 Α΄),  
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  

 
Εγκρίνει την αιτούμενη χορήγηση εισόδου-εξόδου οχημάτων στον Γεώργιο Κωστόπουλο επί του προσώπου ακίνητου 
σε δημοτική οδό (οδός Αυξεντίου) στον οικισμό Λεχαίου της Κοινότητας Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να 
εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος και έξοδος οχημάτων εγκατάστασης με χρήση ξυλουργικού εργαστήριου, όπως 
εμφανίζεται στο συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 και την τεχνική έκθεση της μελέτης εισόδου – 
εξόδου συνταχθέντα από τον Θανάση Καλογεράκη Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης και  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 
 

1. Η διαμόρφωση της εισόδου και εξόδου οχημάτων θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου , βάσει 
του συνημμένου της παρούσας σχεδιαγράμματος και υπό τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας εάν κρίνεται 
αναγκαίο. 

2. Θα τοποθετηθεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου και υπό τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του ΚΟΚ όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό 
σχεδιάγραμμα καθώς και οι επιγραφές «ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και «ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με τον αριθμό 
της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή σε ευδιάκριτες θέσεις στην περιοχή της εισόδου και εξόδου. 
Επίσης θα γίνει διαγράμμιση τραπεζοειδούς περιοχής στο κέντρο της περιοχής εισόδου – εξόδου με 
πλαστικούς επαναφερόμενους οριοδείκτες (πλαστικά κολωνάκια από πολυουρεθάνη με ειδική εύκαμπτη 
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ύψους 45 cm και διαμέτρου 80 m) στις τέσσερις κορυφές της 
διαγραμμισμένης περιοχής όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. 
Οι πινακίδες σήμανσης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953/24-10-97) και ειδικότερα 
για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ -Σ311 (ΦΕΚ 954Β/31-12-1996). 

3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει για την έναρξη των εργασιών, να εφαρμόζει πιστά την 
εγκεκριμένη μελέτη εισόδου – εξόδου, και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.  

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου και εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων , για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική 
ευθύνη θα έχουν ο ενδιαφερόμενος και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών.  

5. Μετά το πέρας των εργασιών  θα προσκομισθεί στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου βεβαίωση του επιβλέποντα 
μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.  

6. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη του ακινήτου της εγκατάστασης, θα γίνεται η συντήρηση της 
εγκατεστημένης σήμανσης, των οριοδεικτών και της διαγράμμισης στην περιοχή της εισόδου – εξόδου καθώς 
και η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων και χωρίς να επιβαρύνεται η δημοτικό οδός.  

7. Απαγορεύεται ρητά το οδόστρωμα της δημοτικής οδού να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
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8. Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες 
Δόμησης (Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ -ΔΕΗ-
ΔΕΥΑΚ κλπ). 

9. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, οι νόμιμοι 
ιδιοκτήτες του ακίνητου ενημερώνουν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  

10. Ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας έγκρισης σε περίπτωση παραβίασης 
των άνω προϋποθέσεων και εφόσον διαπιστωθεί ότι προκαλούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών 
/οχημάτων ή εφόσον άλλοι λόγοι το επιβάλλουν. 
 
Η παρούσα  απόφαση να διαβιβαστεί  στην Τροχαία Κορίνθου προς  ενημέρωσή της. 
 

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

                              Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 246 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
  Κόρινθος, 05- 08 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

   Αντώνιος Κυριαζής 
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