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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης 15/2020
Θέμα 4ο: «Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων (απότμηση
πεζοδρομίου) σε εγκατάσταση (επαγγελματικό εργαστήριο) στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου
Κορινθίων»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Βασίλειο Νανόπουλο,
Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)
Δημήτριο Μπίτζιο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4) Κων/να Κόλλια, δημοτική σύμβουλο, 5) Γεώργιο Πούρο,
δημοτικό σύμβουλο, 6) Αλέξανδρο Πνευματικό, δημοτικό σύμβουλο, 7) Χρήστο Μελέτη, δημοτικό σύμβουλο, 8)
Μαρίνο Κονδύλη, δημοτικό σύμβουλο, 9) Γεώργιο Πιέτρη, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α) με
αριθμό 25/343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019-2021 και β) με αριθμό 304761/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
συνεδρίασε σήμερα την 20η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική
συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 9192/16-03-2020

πρόσκληση του Προέδρου της, που

κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος

1. Αλέξανδρος Πνευματικός

2. Σπυρίδων Ζαχαριάς

2. Γεώργιος Πιέτρης

3. Κων/να Κόλλια

3. Μαρίνος Κονδύλης

4. Γεώργιος Πούρος

4. Χρήστος Μελέτης

5. Δημήτριος Μπίτζιος
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδουεξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) σε εγκατάσταση (επαγγελματικό εργαστήριο) στον οικισμό
Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:
1) Τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτ.α' της § 13 του
άρθρου 5 του Ν.4623/19, σύμφωνα με τις οποίες «Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία
λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της §
9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14.
2) Το υπ. αριθμ. 221252/18-09-2017 έγγραφο του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης
Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με θέμα:
Διευκρινήσεις – Οδηγίες: περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52
του Ν. 2696/1999 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014, παράγραφος 9) οδικών
δικτύων των ΟΤΑ Α ΄και Β΄ Βαθμού και εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε συνέχεια του αριθμ.
2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ) εγγράφου διευκρινήσεων – οδηγιών του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ& Ι.
3) Την με αριθμ. πρωτ. 8577/10-03-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
<<ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση
(επαγγελματικό εργαστήριο) στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων»
ΣΧΕΤ.: η αρ. πρ. 6708/25-02-2020 αίτηση
Με το άνω σχετικό, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα του Αναστασίου Χριστοδούλου για έγκριση
εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) σε οικόπεδο συνιδιοκτησίας Αναστασίου & Κων/νου
Χριστοδούλου που βρίσκεται επί της οδού Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στον οικισμό Λεχαίου της Δ.Ε. Άσσου
– Λεχαίου ΄του Δήμου Κορινθίων με αριθμό ΚΑΕΚ 280660101032 του ΕΚΧΑ με σκοπό τη λειτουργία
επαγγελματικού εργαστηρίου για την κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων – εμπορία
γεωργικών μηχανημάτων.
Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας στην ανωτέρω θέση, διαπιστώθηκε ότι έχει τελεστεί
διαμόρφωση ράμπας επί του κρασπεδόρειθρου του πεζοδρομίου στην υπόψη εθνική οδό.
Η Τεχνική Υπηρεσία έχοντας υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στην εξεταζόμενη θέση ήτοι,
δευτερεύουσα εθνική οδός (Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών) μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας
εισηγείται να χορηγηθεί άδεια εισόδου και εξόδου με απότμηση του πεζοδρομίου σε συνολικό εύρος πλάτους
(8,77) μέτρων όπως δείχνεται στα προσκομιζόμενα συνημμένα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα &
κάτοψη – τομή απότμησης πεζοδρομίου σε κλίμακα 1:250 και 1:50) συνταγμένα από την Μαρία ΚελαΪδάκη
πολ. Μηχανικό σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση της ιδίας μηχανικού τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
και με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 Οι απαιτούμενες για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου τεχνικές εργασίες να υλοποιηθούν με
έξοδα του ενδιαφερόμενου
 Να επαναφέρει με δικές του δαπάνες ο ενδιαφερόμενος το κρασπεδόρειθρο στο πεζοδρόμιο στην
προτέρα κατάσταση
 Να τοποθετηθεί η σήμανση του ΚΟΚ που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο της παρούσας
σχεδιάγραμμα καθώς και η επιγραφή «Είσοδος – Έξοδος οχημάτων» με τον αριθμό της
χορηγούμενης άδειας από την Δημοτική Αρχή με έξοδα του ενδιαφερόμενου
 Μετά το πέρας των εργασιών ο εκτελών τις εργασίες θα προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση
τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, αστικός εξοπλισμός κλπ)
 Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις
υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ)
 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων
 Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

ΑΔΑ: ΩΣΡ3ΩΛ7-3Ε8

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα
με τα παραπάνω .
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. η αρ. πρ. 6708/25-02-2020 αίτηση
2. Δύο (2) σε αριθμό Σχεδιαγράμματα>>.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
την αριθμ. 8577/10-03-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του
Ν.3463/2006, όπως ισχύουν και όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση πεζοδρομίου σε συνολικό εύρος πλάτους (8.77)
μέτρων στο οικόπεδο συνιδιοκτησίας Αναστασίου και Κωνσταντίνου Χριστοδούλου με ΚΑΕΚ 280660101032
του ΕΚΧΑ που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Πατρών στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, με
σκοπό τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου για την κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών
μηχανημάτων –εμπορία γεωργικών μηχανημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Οι απαιτούμενες για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου τεχνικές εργασίες να υλοποιηθούν με
έξοδα του ενδιαφερόμενου
2. Να επαναφέρει με δικές του δαπάνες ο ενδιαφερόμενος το κρασπεδόρειθρο στο πεζοδρόμιο στην
πρότερα κατάσταση
3. Να τοποθετηθεί η σήμανση του ΚΟΚ που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο της παρούσας
σχεδιάγραμμα καθώς και η επιγραφή «Είσοδος – Έξοδος οχημάτων» με τον αριθμό της
χορηγούμενης άδειας από την Δημοτική Αρχή με έξοδα του ενδιαφερόμενου
4. Μετά το πέρας των εργασιών ο εκτελών τις εργασίες θα προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση
τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, αστικός εξοπλισμός κλπ)
5. Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις
υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομία) και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ)
6. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων
7. Η παρούσα απόφαση 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 2 / 15 / 2020.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-03-2020
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

