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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 9/25.10.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Αριθμός Απόφασης  55/2022

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής “Αγιαννιώτικα” 
της πόλης της Κορίνθου»  

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 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 με το 
άρθρο 77 του ν. 4555/2018  και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «.Λήψη 
αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 48134/21-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Βασιλείου 
Νανόπουλου-Δημάρχου Κορινθίων, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 77  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 έξι  (06) Μέλη, δηλαδή:
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  1. ΜΠΟΥΡΣΕ ΗΛΙΑΣ
2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2. ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ  3. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
4. ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΡΑΝΤΙΤΣΑ -ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
6. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
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  η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, κα. Αμπαδιωτάκη 
Μαργαρίτα, και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ. Βλάσσης Αλέξανδρος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.  
Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κλήθηκαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» 
και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.κ. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), και Τζέκου Παρασκευή, αντίστοιχα 
και δεν  συμμετείχαν. 
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 θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής “Αγιαννιώτικα” της πόλης της Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1. Το αρ. 38216/07-09-2022 έγγραφο του  Τμήματος τεχνικών έργων και μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  και Πολεοδομίας. 
2. Την υπ΄ αριθμ.  10/26/2022 απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου η οποία έχει ως εξής:
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     Από το Πρακτικό 10/17-10-2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                           Αριθμός Απόφασης  26/2022

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. : Γνωμοδότηση περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό δίκτυο της περιοχής 
«Αγιαννιώτικα» της πόλης της Κορίνθου. 

Στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 
συνήλθε για τρίτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων, ύστερα από την από 45898/12-10-2022 πρόσκληση της προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Κορίνθου κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 89 του 
Ν.4555/18.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Ράλλη Αικατερίνη
2. Μακγλάρας Γεώργιος 2. Καλκανάς Ιωάννης
3. Καλλίρη Μαρία 3. Λαζόπουλος Παναγιώτης

4. Ταμπούκος Ιωάννης 4. Κατεμής Σπυρίδων
5. Γιαννίκος Γεώργιος
6. Καραχρήστος Αθανάσιος
7. Γκίλλας Θωμάς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου  και ενημέρωσε το 
Σώμα 
Ότι:
Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας, που είχαν οριστεί με τις 41239/21-9-2022 
και 43058/29-9-2022 προσκλήσεις για την 26-09-2022 και 04-10-2022 αντίστοιχα, ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης 
απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για τα 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,  εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών του.
Στη συνέχεια για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την 
τεχνική περιγραφή (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 38216/7-9-2022)  της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας η οποίο καθ΄ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:  «Πρόταση  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο  της περιοχής 
«Αγιαννιώτικα» της  πόλης  της  Κορίνθου»
ΣΧΕΤ. :     1.  Η αρ. πρ. 12650/5-5-2022 αίτηση
Κατόπιν του άνω σχετικού, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας αίτημα  πολίτη  για τοποθέτηση σήμανσης 
απαγόρευσης στάθμευσης σε είσοδο κατοικίας επί  της  οδού Σοφοκλέους 46 στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» 
της πόλης  της  Κορίνθου για την εξυπηρέτηση –διευκόλυνση ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας (κατά 
την αίτηση)     
Η   εξεταζόμενη θέση είναι επί της συμβολής  των δημοτικών οδών Σοφοκλέους και  Διον. Σολωμού  η οποία 
συμβολή έχει  διαμορφωθεί ενιαία με κυβόλιθο και πλάκες  με ύπαρξη χαμηλού  κρασπέδου στο όριο του 
οδοστρώματος της οδού Σοφοκλέους.  
Λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι :
1.  Η οδός Διον. Σολωμού είναι οδός αδιέξοδη, διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας και διαμορφωμένη ενιαία με 
κυβόλιθο 
2.  Η οδός Σοφοκλέους είναι οδός διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας  με  αμφίπλευρη  στάθμευση στην 
εξεταζόμενη θέση 
3.  Η στάση ή στάθμευση οχημάτων  στη  εξεταζόμενη συμβολή δυσχεραίνει την ομαλή  κυκλοφορία των 
διερχομένων πεζών  και οχημάτων  και την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες 
4.  Δεν διέρχεται αστική ή υπεραστική συγκοινωνία στην εξεταζόμενη θέση η υπηρεσία μας προτείνει τη λήψη 
απόφασης  έγκρισης κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ)  από  τη 
Δημοτική Αρχή του Δήμου Κορινθίων  με τον καθορισμό περιοχής   απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης και 
τοποθέτηση συμπληρωματικής πληροφοριακής σήμανσης του ΚΟΚ με τους εξής όρους και  προϋποθέσεις :  
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1. Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι μια  απαγορευτική πινακίδα  στάθμευσης (Ρ-
40) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3α) η οποία θα τοποθετηθεί  
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 
Οι   πινακίδες (Ρ-40),  (Πρ-3a )  θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το 
ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται 
στην σχετική διάταξη.  

2. Θα γίνει  λοξή οριζόντια  κίτρινη διαγράμμιση  της περιοχής  απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης και του 
κράσπεδου στο όριο της περιοχής όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Θα τοποθετηθούν συμπληρωματικά  δύο  πληροφοριακές πινακίδες  Π-25 (οδός αδιέξοδη)  του ΚΟΚ  επί 
της οδού Δ. Σολωμού  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 

4. Η άνω σήμανση  προμηθεύεται και τοποθετείται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων με 
αυτεπιστασία.  

5. Η κατακόρυφη σήμανση θα αναγράφει τη φράση: «Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………………………».
6. Μετά την έκδοση της απόφασης από τη Δημοτική Αρχή και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, η τεχνική υπηρεσία του  
Δήμου Κορινθίων θα τοποθετήσει τις αντίστοιχες απαγορευτικές – ρυθμιστικές και πληροφοριακές 
πινακίδες στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με τα  ανωτέρω

7. Η σχετική απόφαση της Δημοτικής Αρχής  να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.  
Συνημμένα: Σχεδιάγραμμα».

          Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω τεχνική 
περιγραφή, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 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. 4555/2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στον καθορισμό περιοχής απαγόρευσης στάσης στάθμευσης και τοποθέτησης 
συμπληρωματικής πληροφοριακής σήμανσης του ΚΟΚ,  με τους εξής όρους και  προϋποθέσεις :  

1. Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι μια  απαγορευτική πινακίδα  στάθμευσης 
(Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3α) η οποία θα τοποθετηθεί  
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 

2. Οι   πινακίδες (Ρ-40),  (Πρ-3a )  θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι 
το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως 
προβλέπεται στην σχετική διάταξη.  

3. Θα γίνει  λοξή οριζόντια  κίτρινη διαγράμμιση  της περιοχής  απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης και 
του κράσπεδου στο όριο της περιοχής όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

4. Θα τοποθετηθούν συμπληρωματικά  δύο  πληροφοριακές πινακίδες  Π-25 (οδός αδιέξοδη)  του ΚΟΚ  
επί της οδού Δ. Σολωμού  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 

5. Η άνω σήμανση  προμηθεύεται και τοποθετείται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων 
με αυτεπιστασία.  

6. Η κατακόρυφη σήμανση θα αναγράφει τη φράση: «Αριθ. Αποφ. 
Δήμου……………………………………».

7. Μετά την έκδοση της απόφασης από τη Δημοτική Αρχή και την έγκρισή της από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, η τεχνική 
υπηρεσία του  Δήμου Κορινθίων θα τοποθετήσει τις αντίστοιχες απαγορευτικές – ρυθμιστικές και 
πληροφοριακές πινακίδες στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με τα  ανωτέρω.»

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού 
έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, το έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Π., την  αριθμ. 10/26/2022 απόφαση της 
Κοινότητας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 40 
του ν. 4735/2020  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

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, τον καθορισμό περιοχής απαγόρευσης στάσης στάθμευσης και 
τοποθέτησης συμπληρωματικής πληροφοριακής σήμανσης του ΚΟΚ, τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης 
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στάθμευσης σε είσοδο κατοικίας επί  της  οδού Σοφοκλέους 46 στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» της πόλης  της  
Κορίνθου για την εξυπηρέτηση –διευκόλυνση ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, με τους εξής όρους και  
προϋποθέσεις :  

1. Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι μια  απαγορευτική πινακίδα  στάθμευσης 
(Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3α) η οποία θα τοποθετηθεί  
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 

2. Οι   πινακίδες (Ρ-40),  (Πρ-3a )  θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι 
το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως 
προβλέπεται στην σχετική διάταξη.  

3. Θα γίνει  λοξή οριζόντια  κίτρινη διαγράμμιση  της περιοχής  απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης και 
του κράσπεδου στο όριο της περιοχής όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

4. Θα τοποθετηθούν συμπληρωματικά  δύο  πληροφοριακές πινακίδες  Π-25 (οδός αδιέξοδη)  του ΚΟΚ  
επί της οδού Δ. Σολωμού  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα. 

5. Η άνω σήμανση  προμηθεύεται και τοποθετείται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων 
με αυτεπιστασία.  

6. Η κατακόρυφη σήμανση θα αναγράφει τη φράση: «Αριθ. Αποφ. 
Δήμου……………………………………».

7. Μετά την έκδοση της απόφασης από τη Δημοτική Αρχή και την έγκρισή της από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, η τεχνική 
υπηρεσία του  Δήμου Κορινθίων θα τοποθετήσει τις αντίστοιχες απαγορευτικές – ρυθμιστικές και 
πληροφοριακές πινακίδες στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με τα  ανωτέρω.

8. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/ 55 / 2022.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ
                                                                       Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,,    2727-10-2022
        Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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