ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/21.09.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης 26/2021
Θέμα 1Ο Η.Δ.: «Παραχώρηση τριών θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης
οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστυνομίας Κορινθίας επί της
οδού Κολιάτσου (έναντι Δικαστικού Μεγάρου) στη Κόρινθο»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους
κ.κ.: 1) Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2) Σπυρίδωνα
Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης, 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) Παπαϊωάννου
Ευάγγελο, 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
30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
συνεδρίασε σήμερα την 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με
ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 11:00 σε τακτική δια περιφοράς
Συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 26838/17-09-2021 πρόσκληση του
Προέδρου της, που εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο
ψηφοφορίας, τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης καθώς και την
καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των
δημοτικών συμβούλων σε καθένα από τα μέλη ξεχωριστά σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις
του
άρθρου
77
του
ν.4555/2018,
την
αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου
Εσωτερικών και την ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.:55732/13-09-2021 (ΦΕΚ 4214/13-092021 τ.Β΄) ,
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι
υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ αφού σε
σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος
1.
Αλέξανδρος
Πνευματικός
2.
Σπυρίδων Ζαχαριάς
2. Χρήστος Μελέτης
3.
Γεώργιος Πούρος
3.
Ευάγγελος
Παπαϊωάννου
4.
Δημήτριος Μπίτζιος
5.
Κωνσταντίνα Κόλλια
6.
Μαρίνος Κονδύλης

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 και οι
πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου,
Εξαμιλίων,
Αγ. Βασιλείου κ.κ.
Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Βλάσσης Αλέξανδρος και Παπαχαραλάμπους
Κων/νος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία,
διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει αποσταλεί μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, --- η με αριθμ. Πρωτ. 23121/13-8-2021 εισήγηση
μετά της από 11-8-2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τα οποία καθ’
όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής :

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση μελέτης περί προτεινόμενης κυκλοφοριακής
ρύθμισης στην οδό Κολιάτσου στην πόλη της Κορίνθου»
ΣΧΕΤ. : 1. Αρ. πρ. 38315/15-12-2020 έγγραφο Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κορινθίας
2. Αρ. πρ. 31900/19-9-2018 έγγραφο Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κορινθίας
Κατόπιν του άνω αρ. 1 σχετικού αιτήματος του γραφείου διοικητικής
υποστήριξης και εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας, με την οποία
ζητείται η παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης έξωθεν του Δικαστικού
Μεγάρου Κορίνθου επιπλέον των δύο (2) θέσεων που είχε αιτηθεί με το αρ. 2
σχετικό η υπόψη Υπηρεσία, σας αποστέλλουμε συνταγμένη μελέτη από την
υπηρεσία μας (τεχνική έκθεση- σχεδιάγραμμα) που αφορά πρόταση για τη
δημιουργία συνολικά τριών (3) θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων
της Ελληνικής Αστυνομίας διαστάσεων στην οδό Κολιάτσου (έναντι του
Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου) προκειμένου να ληφθεί απόφαση του άρθρου 52
του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) από το Συλλογικό όργανο του Δήμου Κορινθίων (ΕΠΖ).
Συνημμένα:
1. Αρ. πρ. 38315/15-12-2020 και 31900/19-9-2018 έγγραφα
2. Τεχνική έκθεση -θεωρημένο σχεδιάγραμμα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση τριών θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης
οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστυνομίας Κορινθίας επί της
οδού Κολιάτσου (έναντι δικαστικού Μεγάρου) στην Κόρινθο»
ΣΧΕΤ.: 1. Αρ. πρ. 38315/15-12-2020 (υπ΄αριθμ. 2501/22/56-ε/1-12-2020
έγγραφο Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας)
2. Αρ. πρ. 7332/2019 έγγραφο τεχνικής υπηρεσίας
3. Αρ. πρ. 31900/19-9-2018 (2501/22/56 17-9-2018 έγγραφο Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κορινθίας)
4. Αρ. πρ.3698/2021 (υπ.αριθμ. 9393/3-2-2021 έγγραφο Π.Ε. Κορινθίας)

Με το άνω αρ. 1 σχετικό, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα του
γραφείου διοικητικής υποστήριξης και εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κορινθίας περί παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης

έξωθεν του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση των
οχημάτων της Αστυνομικής Αρχής.
Με την αρ. 103/2019 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν της αρ. 2 σχετικής εισήγησης
της τεχνικής υπηρεσίας και του αρ. 3 σχετικού αιτήματος έχουν παραχωρηθεί
δύο θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας
διαστάσεων δύο και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25 μ.) επί τεσσάρων και
μισό (4,50 μ.) μέτρων στην οδό Κολιάτσου έναντι του Δικαστικού
Μεγάρου Κορίνθου για τη κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η οδός Κολιάτσου είναι δευτερεύουσα αρτηρία διπλής κατεύθυνσης με
ελεγχόμενη στάθμευση στη εξεταζόμενη πλευρά της οδού (έναντι του
Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου) και αποκλειστική στάθμευση των
οχημάτων των δικαστικών λειτουργών στην πλευρά της οδού επί του Ο.Τ.
του Δικαστικού Μεγάρου, μέσου πλάτους οδοστρώματος δεκαεπτά (17)
μέτρων, με πεζοδρόμια εκατέρωθεν μέσου πλάτους 2,70 μέτρων.
Η εξεταζόμενη περιοχή θεωρείται αρκετά φορτισμένη από πλευράς
στάθμευσης και κρίνεται εύλογη και κοινωνικά ωφέλιμη η δημιουργία τριών
συνολικά θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η κυκλοφοριακή παρέμβαση δεν διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και δεν επηρεάζει τις ανάγκες
ατόμων με αναπηρία.
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κορινθίας σύμφωνα με το
αρ. 4 σχετικό έγγραφό της , συναινεί για την άνω κυκλοφοριακή παρέμβαση.
Η διερχόμενη στην οδό Κολιάτσου αστική συγκοινωνία δεν επηρεάζεται από
την κυκλοφοριακή παρέμβαση και στην εξεταζόμενη θέση γειτνιάζουν χρήσεις
κατοικίας, εμπορίου και υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω , η υπηρεσία μας προτείνει τη λήψη απόφασης
έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999
(ΚΟΚ) από το Συλλογικό όργανο του Δήμου Κορινθίων (ΕΠΖ) για τη δημιουργία
συνολικά τριών (3) θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων της
Ελληνικής Αστυνομίας διαστάσεων δύο και πενήντα εκατοστά (2,50 μ.) επί
πέντε (5,00) μέτρων η κάθε μια στην οδό Κολιάτσου έναντι του
Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου και με τις εξής προϋποθέσεις:
1.Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι δύο (2)
απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος , καθώς και
δύο πρόσθετες πινακίδες (Πρ-3α) και (Πρ-3γ) οι οποίες θα τοποθετηθούν
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας
σχεδιάγραμμα. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας (Ρ-40) θα
εκτείνεται για 7,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση
του βέλους. Οι πινακίδες (Ρ-40), (Πρ-3α ) και (Πρ-3γ) οι οποίες 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. Η πινακίδα (Ρ-40) θα αναγράφει τη
φράση: : «εξαιρούνται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. - Αποφ. Δήμου: ……………………».
2. Θα γίνει οριζόντια διαγράμμιση των τριών (3) παραχωρούμενων θέσεων στο
οδόστρωμα της οδού.
3 Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα της
ενδιαφερομένης κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
4.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους
1,2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης
άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.
Κατόπιν των ανωτέρω, η προηγούμενη σχετική εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας (αρ. 2 σχετικό) ανακαλείται
Συνημμένα:

1. Αρ. πρ. 38315/15-12-2020 και 31900/19-9-2018
Έγγραφα Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας
2. Αρ. πρ. 7332./2019 έγγραφο Δήμου Κορινθίων
3. Αρ. πρ. 3698/2021 έγγραφα Π.Ε. Κορινθίας
4. Θεωρημένο σχεδιάγραμμα >>
-- Η αριθμ. 7/20/2021 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας
Κορινθίων, η Γνωμοδοτεί θετικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
για τη δημιουργία συνολικά τριών (3) θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης
οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας διαστάσεων δύο και πενήντα
εκατοστά (2,50 μ.) επί πέντε (5,00 μ.) μέτρων η κάθε μία στην οδό
Κολιάτσου έναντι του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου σύμφωνα με την
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και με τις εξής προϋποθέσεις :
1. Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι δύο (2)
απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και δύο
πρόσθετες πινακίδες (Πρ-3α) και (Πρ-3γ) οι οποίες θα τοποθετηθούν
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας
σχεδιάγραμμα.
Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας (Ρ-40) θα εκτείνεται για 7,5 μ.
από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους .
Οι πινακίδες (Ρ-40), (Πρ-3α ) και (Πρ-3γ) 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.
Η πινακίδα (Ρ-40 ) θα αναγράφει τη φράση: « εξαιρούνται οχήματα της
ΕΛ.ΑΣ. - Αποφ. Δήμου: ……………………».
2. Θα γίνει οριζόντια διαγράμμιση των τριών (3) παραχωρούμενων θέσεων στο
οδόστρωμα της οδού .
3. Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα της
ενδιαφερόμενης κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
4. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους
1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης
άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

Την αρ. 3/19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με την οποία
εισηγείται θετικά την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού
Κολιάτσου έναντι του Ο.Τ. του Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου,
για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της Αστυνομικής Αρχής,
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (έξι παρόντες)
που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία
sms με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, 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), ψήφισαν υπέρ και οι έξι δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: 1.
Βασίλειος Νανόπουλος, 2. Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3. Κων/να Κόλλια, 4. Δημήτριος
Μπίτζιος, 5. Γεώργιος Πούρος και 6. Μαρίνος Κονδύλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την τοποθέτηση των μελών μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατ΄ ιδία επικοινωνία με τον Πρόεδρο και
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας, την αριθμ. 20/2021 απόφαση της Κοινότητας Κορινθίων, τον σχετικό
φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, όπως
ισχύουν και όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρημένων ψήφων)
Α. Ανακαλεί την αρ. 3/19/2019 απόφασή της, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Β. Την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ) για τη δημιουργία συνολικά τριών (3) θέσεων
αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας διαστάσεων
δύο και πενήντα εκατοστά (2,50 μ.) επί πέντε (5,00) μέτρων η κάθε μια
στην οδό Κολιάτσου έναντι του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου και με τις
εξής προϋποθέσεις:

1.Θα τοποθετηθεί κατακόρυφη οδική σήμανση του ΚΟΚ ήτοι δύο (2)
απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος , καθώς και
δύο πρόσθετες πινακίδες (Πρ-3α) και (Πρ-3γ) οι οποίες θα τοποθετηθούν
συμπληρωματικά της (Ρ-40) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας
σχεδιάγραμμα. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας (Ρ-40) θα
εκτείνεται για 7,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση
του βέλους. Οι πινακίδες (Ρ-40), (Πρ-3α ) και (Πρ-3γ) οι οποίες 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. Η πινακίδα (Ρ-40) θα αναγράφει τη
φράση: : «εξαιρούνται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. - Αποφ. Δήμου: ……………………».
2. Θα γίνει οριζόντια διαγράμμιση των τριών (3) παραχωρούμενων θέσεων στο
οδόστρωμα της οδού.
3 Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα της
ενδιαφερομένης κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
4.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους
1,2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης
άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.
.//.

.//.
.//.
.//.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως
ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 26 / 2021.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,, 24-09-2021
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