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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 458/2019
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Έγκριση της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) εγκατάστασης
(συνεργείο αυτοκινήτων) του MAITRE MARIO επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου – Εξαμιλίων στην πόλη της Κορίνθου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν.
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 37969/25-10-2019 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 ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, δηλαδή:
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Κυριαζής Αντώνιος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 11ου ΘΗΔ
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος
Κεφάλας Σταύρος,
Ταγαράς Βασίλειος,
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
Ζώγκος Ανδρέας
Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα,
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Στριμενοπούλου Γεωργία
Μουρούτσος Γεώργιος
Κονδύλης Μαρίνος
Δόντης Μιχαήλ
Μανωλάκης Δημήτριος
Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΗΔ
Κορδώσης Χρήστος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΗΔ
Πλατής Σπυρίδων
Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
Ασημακόπουλος Μάριος
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ
1.

Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ου
ΕΗΔΘ

2.

Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2υ ΕΗΔΘ
και αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαέξι (16) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
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Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου

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 του Δημοτικού Συμβουλίου και για το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμηση
πεζοδρομίου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτοκινήτων) του MAITRE MARIO επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου –
Εξαμιλίων στην πόλη της Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 10/58/2019
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, την χορήγηση άδειας
για την διαμόρφωση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) σε (υπό ίδρυση) συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων
του MAITRE MARIO που θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου – Εξαμιλίων εντός
οικισμού «ΒΟΣΕΙΚΑ» στην πόλη της Κορίνθου και σε εύρος πλάτους 3,50 μέτρων, με ανακατασκευή του πεζοδρομίου
όπως απεικονίζεται στο συνημμένο της αίτησης σχεδιάγραμμα της πτυχιούχου πολιτικού μηχανικού κας. Μαντώ Αθ.
Γεώργα, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.Η διαμόρφωση της εισόδου- εξόδου να υλοποιηθεί με έξοδα του ενδιαφερόμενου με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της
τεχνικής υπηρεσίας.
2. Να τοποθετηθεί με έξοδα του ενδιαφερόμενου η σήμανση του Κ.Ο.Κ. που απεικονίζεται στο συνημμένο της εισήγησης
σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) καθώς και η επιγραφή
«είσοδος-έξοδος συνεργείου» με τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.
3.Μετά το πέρας των εργασιών να προβεί ο ενδιαφερόμενος σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα,
κράσπεδα, πεζοδρόμιο, αστικός εξοπλισμός, οδική σήμανση κλπ).
4.Με ευθύνη και δαπάνη του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης να γίνεται η συντήρηση της
εγκατεστημένης σήμανσης και η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του οικόπεδου και της
διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
5.Η χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης
(Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ Κορίνθου κλπ)
6.Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, να αναλάβει με
ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου.
7.Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την
ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος
να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια
διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων.
8. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα
ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του ενδιαφερόμενου, την αριθμ. 58/2019 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 & 4555/2018
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να δοθεί έγκριση άδειας διαμόρφωσης εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) σε (υπό ίδρυση) συνεργείο
επισκευής αυτοκινήτων του MAITRE MARIO που θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο επί της επαρχιακής οδού
Κορίνθου – Εξαμιλίων εντός οικισμού «ΒΟΣΕΙΚΑ» στην πόλη της Κορίνθου και σε εύρος πλάτους 3,50 μέτρων, με
ανακατασκευή του πεζοδρομίου όπως απεικονίζεται στο συνημμένο της αίτησης σχεδιάγραμμα της πτυχιούχου πολιτικού
μηχανικού κας. Μαντώ Αθ. Γεώργα, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.Η διαμόρφωση της εισόδου- εξόδου να υλοποιηθεί με έξοδα του ενδιαφερόμενου με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της
τεχνικής υπηρεσίας.
2. Να τοποθετηθεί με έξοδα του ενδιαφερόμενου η σήμανση του Κ.Ο.Κ. που απεικονίζεται στο συνημμένο της εισήγησης
σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) καθώς και η επιγραφή
«είσοδος-έξοδος συνεργείου» με τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.
3.Μετά το πέρας των εργασιών να προβεί ο ενδιαφερόμενος σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα,
κράσπεδα, πεζοδρόμιο, αστικός εξοπλισμός, οδική σήμανση κλπ).
4.Με ευθύνη και δαπάνη του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης να γίνεται η συντήρηση της
εγκατεστημένης σήμανσης και η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του οικόπεδου και της
διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
5.Η χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης
(Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ Κορίνθου κλπ)
6.Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, να αναλάβει με
ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου.
7.Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την
ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος
να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια
διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων.
8. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 29 / 458 / 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 5- 11 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

