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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      

Από το Πρακτικό 12/27-12-2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων 

                              Αριθμός Απόφασης  32/2022 
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. : Γνωμοδότηση επί αιτούμενης χορήγησης άδειας τοποθέτησης 1ου  Μετρητικού – Ρυθμιστικού 
Σταθμού φυσικού σταθμού στην πόλη της Κορίνθου.  
 
Στην Κόρινθο και στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου όπου παρευρίσκεται η Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 12η  τακτική συνεδρίαση (για πρώτη φορά) του  Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 61545/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
της κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο 
διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών 
συμβούλων, την 27η Δεκεμβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 90 του  Ν. 4555/2018 (ΥΠ. ΕΣ εγκ. 88/59846/21-8-2019),  αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών 
συμμετείχαν τα  επτά  (7) μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Ράλλη Αικατερίνη 

2. Καλκανάς Ιωάννης 2. Γιαννίκος Γεώργιος 

3. Μακγλάρας Γεώργιος 3. Λαζόπουλος Παναγιώτης 

4. Ταμπούκος Ιωάννης 4. Κατεμής Σπυρίδων    

5. Καραχρήστος Αθανάσιος  

6. Γκίλλας Θωμάς  

7. Καλλίρη Μαρία  

  

  

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
 
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης. 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο,  Γνωμοδότηση επί αιτούμενης χορήγησης άδειας 
τοποθέτησης 1ου  Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού φυσικού σταθμού στην πόλη της Κορίνθου,  είχε αποσταλεί 
στα μέλη του Κοινοτικού  Συμβουλίου, η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59809/14-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας   – Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών,  η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως 
εξής: 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση  περί  αιτούμενης χορήγησης άδειας τοποθέτησης 1ου Μετρητικού-Ρυθμιστικού Σταθμού 

φυσικού σταθμού  στην πόλη  της Κορίνθου 
 ΣΧΕΤ. :   1. Η  αρ. πρ. 48728/25-10-2022  αίτηση    

Κατόπιν του  άνω αρ. 1 σχετικού  γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα της εταιρείας   «HENGAS A.E.» περί 
χορήγησης έγκρισης τοποθέτησης του 1ου Μετρητικού-Ρυθμιστικού Σταθμού φυσικού σταθμού  στην πόλη  της 
Κορίνθου σε έκταση του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα εντός του χώρου του Δημοτικού Σταδίου Κορίνθου 
όμορα της περίφραξης επί  της οδού Κουκίδη σύμφωνα με τα συνημμένα (χάρτης, τεχνική περιγραφή).     
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου : Εγκατάσταση Σταθμού  ενδιάμεσης μείωσης (IRI) Φυσικού αερίου- 
Κόρινθος, ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση θα είναι διαστάσεων 8,00 μ.Χ5,00 μ.  απαιτείται δε 24ωρη 
πρόσβαση στο σταθμό μέσω προτεινόμενης στην περίφραξη του σταδίου θύρας κατασκευής της ενδιαφερομένης.          
Σκοπός του Σταθμού Μείωσης είναι η ρύθμιση της πίεσης και η μέτρηση του τροφοδοτούμενου αερίου για τα δίκτυα 
διανομής 4 bar από πολυαιθυλένιο. 
 Η εγκατάσταση αποτελείται από την καμπίνα του σταθμού καθώς και το pillar σχετικά με τις καλωδιώσεις σημάτων. 
Στο χώρο που θα εγκατασταθεί ο Σταθμός και το pillar θα κατασκευαστεί περίφραξη από σωληνωτές κυψέλες και 
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πλέγμα Δάριγκ. Το ύψος της περίφραξης θα είναι 2,2 μέτρα.   
Ο Σταθμός και το pillar θα εδραστούν πάνω σε ανεξάρτητες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.   
Το δίκτυο διανομής προβλέπεται να εκκινήσει από το βανοστάσιο του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή Νεοχωρίου Μαντινείας 
και να οδεύσει έως το τερματικό σταθμό ενδιάμεσης μείωσης (IRI) στον προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4001/2011 περί οργάνωσης και λειτουργίας των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου, οι δραστηριότητες της παραγωγής, της προμήθειας, της αγοράς, της μεταφοράς και της διανομής 
Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αποθήκευσης και της υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της 
αεριοποίησης υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας είναι κοινής ωφέλειας και τελούν 
υπό την εποπτεία του Κράτους. Οι εν λόγω δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και αυτή της διανομής του φυσικού 
αερίου, ορίζονται ως εκ του νόμου κοινωφελείς με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών και την προαγωγή τοπικών 
συμφερόντων (άρθρο 185 παρ. 2 του ΚΔΚ). Για το σκοπό αυτό έχει χορηγηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
(ΡΑΕ) στην εταιρία «HENGAS A.E.» η σχετική άδεια διανομής φυσικού αερίου  (ΦΕΚ Β’ 824/2.3.2021) για τον Δήμο 
Κορινθίων. 
Η Υπηρεσία μας, κατόπιν των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη : 
Α. Το άρθρο 30 του Ν. 4495/2017 «Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας» όπου αναφέρεται στην παρ. 1η):… ………. εγκατάσταση συστημάτων 
τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, 
εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), 
υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 
4067/2012, 
Β. Το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012  «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» 

όπου αναφέρεται στην παρ 2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις: γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή 
μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, 
Γ. Το άρθρο 7 του Ν.2364/1995  «Λοιπές ρυθμίσεις» όπου αναφέρεται στην παρ. 3 : Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. 
(Εταιρείες Διανομής Αερίου)  και οι Ε.Π.Α. (Εταιρείες Παροχής Αερίου) για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου, …………………………..δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του 
χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, 
ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω. Για τα ανωτέρω 
εκτελούμενα έργα και για τη διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση που αναφέρεται παραπάνω : α) δεν απαιτείται έκδοση 
οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο 
φορέα, β) δεν καταβάλλεται τέλος χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ή 
οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ οποιουδήποτε. 
και στην παρ. 8: Στις περιπτώσεις ……………………σταθμών διανομής και μέτρησης φυσικού 
αερίου,………………. στις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά αυτές εκτελούνται βάσει μελετών και 
σχεδιαγραμμάτων της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, μετά από κοινοποίηση της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία 
Δόμησης, δεν απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), 
            εισηγείται την τοποθέτηση του προαναφερόμενου Σταθμού σε έκταση διαστάσεων 4,30 επί 8,0 μ. εντός του 
υφιστάμενου παρτεριού πράσινου και εκτός του χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων όμορα της υφιστάμενης με 
κάγκελο περίφραξης του  χώρου και επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου- Εξαμιλίων, όπως  δείχνεται σχηματικά  στο 
συνημμένο  σχεδιάγραμμα  σε κλίμακα 1:500.  
Ο άνω προτεινόμενος χώρος καταλαμβάνει τον Κ.Χ. 1069 σε πλάτος 3,80 μ. και σε συνέχεια σε πλάτος 0,50  
μ. την λωρίδα του προβλεπόμενου πεζοδρόμου σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση πολεοδομικού  σχεδίου 
της περιοχής «Βοσέικα-ΚΕΝΚ» .    
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα παραπάνω» .- 
Ο κ. Γκίλλας Θωμάς δήλωσε: ότι ψηφίζει θετικά, «με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την εγγύηση της 
εταιρείας αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα έγγραφα». 
 Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό 
τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, και δεδομένου ότι τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 
(άρθρο 90, του Ν. 4555/2019), ψήφισαν υπέρ και οι επτά (7) Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαργαρίτα Αμπαδιωτάκη, 2. 
Γεώργιος Μαγκλάρας, 3. Ιωάννης Ταμπούκος, 4. Αθανάσιος Καραχρήστος, 5. Θωμάς Γκίλλας, 6. Μαρία Καλλίρη και  
7. Ιωάννης Καλκανάς.   

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια 
περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, και όσα 
στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 τα 
οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 
υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 90, του Ν. 4555/2019) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση του προαναφερόμενου Σταθμού σε έκταση διαστάσεων 4,30 επί 8,0 μ. εντός 
του υφιστάμενου παρτεριού πράσινου και εκτός του χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων όμορα της υφιστάμενης 
με κάγκελο περίφραξης του  χώρου και επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου- Εξαμιλίων, όπως  δείχνεται σχηματικά  
στο  σχεδιάγραμμα  σε κλίμακα 1:500.  
Ο άνω προτεινόμενος χώρος καταλαμβάνει τον Κ.Χ. 1069 σε πλάτος 3,80 μ. και σε συνέχεια σε πλάτος 0,50 μ. την 
λωρίδα του προβλεπόμενου πεζοδρόμου σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση πολεοδομικού  σχεδίου της 
περιοχής «Βοσέικα-ΚΕΝΚ    

 
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/32/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 28-12-2022 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 


