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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 154/2020
ΘΕΜΑ 1ο ΗΔ: «Χρήση Κ.Χ. στη πλατεία Αγίας Άννας στη πόλης της Κορίνθου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη 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. 24405/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 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 είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:
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Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ
Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ
Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23ου ΘΗΔ
Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ
Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ
Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον του 20ου ΘΗΔ
Μουρούτσος Γεώργιος
Δόντης Μιχαήλ
Μανωλάκης Δημήτριος
Κονδύλης Μαρίνος
Καρασάββας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε στο τέλος του 28ου ΘΗΔ
Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ
Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 39ου ΘΗΔ
Πλατής Σπυρίδων
Πιέτρης Τιμολέων
Ασημακόπουλος Μάριος
Γκερζελής Ιωάννης
Τζέκου Παρασκευή
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Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
Λαμπρινός Παναγιώτης
Καλλίρης Πελοπίδας
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (5) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
Η κα Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Πρόεδρος Κοινότητας Κορίνθου δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω
πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Εξαμιλίων
2. Κελάμης Δημήτριος –Περιγιαλίου
3. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέριζας
4. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
5. Πούλος Ανδρέας –Λεχαίου
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 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χρήση Κ.Χ. στη πλατεία Αγίας Άννας στη πόλη της Κορίνθου» έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 4/25/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πέργκολας
συνολικής επιφανείας 46,49 τ.μ. επί της πρόσοψης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αγίας Άννας στο Ο.Τ. ΚΧ
Γ939 εντός του σχεδίου πόλης περιοχής Αγίας Άννας-Συνοικισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ΄όψη αρχιτεκτονικής
μελέτης και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η άνω κατασκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κελίνει την ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ράμπας καθόδου
έμπροσθεν της βόρειας όψης του ισογείου χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου από τον όροφο προς το ισόγειο
χώρο.
2. Η τοποθέτηση της πέργκολας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή
εκτεταμένη φθορά της. Οι εργασίες θα γίνεου με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Η παρούσα γνωμοδότηση δεν αντικαθιστά απαιτούμενες άδειες από αρμόσιες υπηρεσίες (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 2 της με αριθμ. 239/2007 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
2) τις διατάξεις του ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κώδικας),
3) τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. ιδ του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α) «Πλαίσιο δόμησης- διαδικασία έκδοσης και
ελέγχου οικοδ. αδειών –κατηγορίες αδειών»,
4) την με αριθμ. πρωτ. 45692/17-12-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου, με συνημμένη αρχιτεκτονική μελέτη (τεχνική
περιγραφή – σχέδια) της Πολιτικού Μηχανικού Δήμητρας Κορδώση, εγκεκριμένη από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Π.Ε. Κορινθίας,
5) το γεγονός ότι στην αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας Αγίας Άννας στη πόλη της Κορίνθου δεν προβλέπεται η
κατασκευή πέργκολας επί της προβολής της βόρειας όψης του ισογείου χώρου του Δημοτικού αναψυκτηρίου,
μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πέργκολας συνολικής επιφανείας 46,49
τ.μ. επί της πρόσοψης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αγίας Άννας στο Ο.Τ. ΚΧ Γ939 εντός του σχεδίου
πόλης περιοχής Αγίας Άννας-Συνοικισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ΄όψη αρχιτεκτονικής μελέτης και με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
4. Η άνω κατασκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείνει την ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ράμπας καθόδου
έμπροσθεν της βόρειας όψης του ισογείου χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου από τον όροφο προς το ισόγειο
χώρο.
5. Η τοποθέτηση της πέργκολας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή
εκτεταμένη φθορά της. Οι εργασίες θα γίνεου με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Η παρούσα γνωμοδότηση δεν αντικαθιστά απαιτούμενες άδειες από αρμόσιες υπηρεσίες (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 154 / 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31- 08 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

