ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/21.09.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης 31/2021
Θέμα 6Ο Η.Δ.: «Μετατόπιση περιπτέρου ευρισκόμενο επί της οδού
Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού στην Κόρινθο, σε νέα θέση
έναντι στρατιωτικής λέσχης.»
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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει αποσταλεί μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
1. Η υπ΄ αριθμ. 23568/16-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής
Ανάπτυξης, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Θέμα: “Μετατόπιση περιπτέρου ευρισκόμενο επί της οδού Εθνικής
Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο, σε νέα θέση έναντι
στρατιωτικής λέσχης”
Σχετικά και συνημμένα:
1. Η αρίθμ 5/17/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
2. Η αρίθμ 21267/28-7-2021 εισήγηση της ΔΤΑ προς την Κοινότητα Κορίνθου
3. Το με αρ. πρωτ. 11959/16-03-2017 έγγραφό της ΔΤΑ
4. Το με αρ.πρωτ. 17071/24-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
5. Η αρίθμ. 1439/20-03-1998 Απόφαση Νομάρχη, άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου
6. Το με αριθμό πρωτ. 12497/14-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών με το επισυναπτόμενο σχέδιο προτεινόμενων θέσεων 1 και 2.
7. Το με αρ. Πρωτ14372/31-05-21 απαντητικό έγγραφο της Αστυνομίας όπου
επικρατέστερη είναι η θέση 1, από πλευράς κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 2557/28-01-2021 έγγραφο της κας Σαμουρκασίδου με το
οποίο προτείνεται η θέση 2 η οποία έχει ελάχιση απόσταση από την
προτεινόμενη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Ασυνομία , θέση 1.
Σε συνέχεια της υπ' αρίθμ 5/17/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την μετατόπιση του περιπτέρου της κας
Σαμουρκασίδου Ελένης,ευρισκόμενου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και
Δαμασκηνού στην Κόρινθο, στην θέση -1-, η οποία έλαβε υπόψη της την αριθμ. Πρωτ.
21267/28-7-2021 εισήγηση της υπηρεσίας μας, η οποία έχει ώς εξής:
“Θέμα:Γνωμοδότηση κατόπιν ελέγχου της δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου
ευρισκόμενο επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο”
Με το με αρ. πρωτ. 11959/16-03-2017 έγγραφό μας ζητήσαμε από την Τεχνική
Υπηρεσία, να εξετάσει την καταλληλότητα της υφιστάμενης θέσης του κουβουκλίου
περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και πλησίον της
οδού Δαμασκηνού.
Με το με αριθμό πρωτ. 17071/24-04-2017 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, μας απάντησε ότι ο υφιστάμενος χώρος που καταλαμβάνει το περίπτερο
δεν θεωρείται κατάλληλος.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
α. Το περίπτερο εφάπτεται του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου της οδού Εθνικής
Ανεξαρτησίας.

β. το περίπτερο καταλαμβάνει τμήμα πλακόστρωτου πεζοδρομίου αφήνοντας ελεύθερο
πλάτος μικρότερο του ενός μέτρου για την διάβαση πεζών στο πεζοδρόμιο.
γ. Εντός του εύρους κατάληψης του εξοπλισμού του περιπτέρου υφίσταται οδηγός
όδευσης τυφλών.
Η κ. Ελένη Σαμουρκασίδη, έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου επί της οδού
Εθνικής Ανεξαρτησίας και πλησίον της οδού Δαμασκηνού, με την με αρ. πρωτ.
1439/20-03-1998 Απόφαση Νομάρχη και το δικαίωμά της δεν θίγεται.
Επομένως το κουβούκλιο του περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και
πλησίον της οδού Δαμασκηνού,
για το οποίο έχει άδεια εκμετάλλευσης η κ.
Σαμουρκασίδη, θα πρέπει να μετατοπιστεί σε κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο, μικρής
απόστασης από την υφιστάμενη θέση , ανάλογης ή ίσης αποδοτικότητας και να πληρεί
τους όρους της ΑΔΣ 112/2016 (ΆΡΘΡΑ 05,14)με ΑΔΑ 69ΓΝΩΛ7-05Β και της ισχύουσας
Νομοθεσίας
Με το με αρίθμ 12497/14-05-2021 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών μας
γνώρισε ότι προτεινόμενες θέσεις μετατόπισης είναι οι θέσεις-1- και -2-, όπως
ενδεικτικά σημειώνεται στο συνημμένο σχέδιο.
Η αστυνομική διεύθυνση με το με αρ. πρωτ. 14372/31-05-2021 έγγραφό της
γνωμοδότησε, ότι η επικρατέστερη θέση μετατόπισης περιπτέρου είναι η θέση -1-, που
αναφέρεται στο σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Κορινθίων. Σύμφωνα με το ο άρθρο 11 ΑΔΣ 112/2016 σύμφωνα με το οποίο “Οι θέσεις
λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα
από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα
των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων”
Όσο αφορά την αποδοτικότητα, η υπηρεσία μας δεν έχει την συναίνεση της κ.
Σαμουρκασίδη για την θέση 1, η οποία όμως θεωρείται η επικρατέστερη λόγω του
14372/31-05-2021 εγγράφου της Αστυνομίας.
Η κα Σαμουρκασίδου με το 2557/28-01-2021 έγγραφο της είχε ζητήσει να εξεταστεί η
θέση 2.
Εισηγούμαστε, όπως γνωμοδοτήσετε την μετατόπιση του περιπτέρου, στην θέση 1
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο η οποία :
α. Είναι μία από τις δύο προτεινόμενες θέσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
β. Θεωρείται η επικρατέστερη από την Αστυνομική Διεύθυνση Κορίνθου.
γ. Δεν έχουμε την συναίνεση της κ. Ελένης Σαμουρκασίδη για την θέση 1, όμως
θεωρείται η επικρατέστερη,επίσης είναι η πλησιέστερη θέση στην προτεινόμενη από
αυτήν, θέση 2. ”
Παρακαλούμε για την θετική σας εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο, για την
έγκριση της σχετικής αρίθμ 5/17/21 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου,
με την οποία αποφασίστηκε η θετική γνωμοδότηση για την
μετατόπιση του
περιπτέρου, ευρισκόμενου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού στην
Κόρινθο,για το οποίο η κα Σαμουρκασίδου Ελένη,έχει την από 1439/20-03-1998
απόφαση Νομάρχη έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης και το δικαίωμά της δεν θίγεται.
Η προτεινόμενη θέση μετατόπισης είναι η θέση 1 , σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία είναι η
επικρατέστερη σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση και ίσης
αποδοτικότητας σύμφωνα με την 21267/28-7-2021 εισήγηση της υπηρεσίας
μας .-

2.-Την αρ. 17/2021 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Κορίνθου, η οποία γνωμοδοτεί θετικά στην μετατόπιση του περιπτέρου της
κας Ελένης Σαμουρκασίδου, ευρισκομένου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας
και Δαμασκηνού, στην Κόρινθο , στην θέση -1- σύμφωνα με την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας και το συνημμένο σχέδιο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων:
.//.
.//.

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

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, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις ανωτέρω διατάξεις και όλες τις ισχύουσες,
σχετικές, νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Την μετατόπιση του ευρισκόμενου περιπτέρου επί της οδού Εθνικής
Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στη Κόρινθο, της κας Σαμουρκασίδου Ελένης
του Μηνά, στη νέα θέση -1-, έναντι Στρατιωτικής Λέσχης, σύμφωνα με το
συνημμένο σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας
απόφασης.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.
.//.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως
ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 31 / 2021.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,, 27-09-2021
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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