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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  171/2020

ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ:. «Αίτημα περί διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομί-
ου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτ/των) της «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας
4, στην Κόρινθο» 

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:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23ου ΘΗΔ

12. Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
14. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ 

15. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ

16. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον του 29ου ΘΗΔ

17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Δόντης Μιχαήλ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε στο τέλος του 28ου ΘΗΔ

23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ 
24. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 39ου ΘΗΔ

25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Γκερζελής Ιωάννης 
29. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
3. Λαμπρινός Παναγιώτης 
4. Καλλίρης Πελοπίδας

       

ΑΔΑ: ΩΔΙ8ΩΛ7-2ΟΝ



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 ανωτέρω θέμα της ημερήσια διάταξης με τίτλο  «Αίτημα περί διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου οχημάτων
(απότμηση πεζοδρομίου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτ/των) της «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Εθν.
Ανεξαρτησίας  4,  στην  Κόρινθο»  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  αριθμ.  14/2020
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ενέκρινε την χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου
για την είσοδο -  έξοδο οχημάτων στο συνεργείο αυτοκινήτων της ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. επί της οδού Εθν.
Ανεξαρτησίας  με  αρ.  4  στην  πόλη της  Κορίνθου  σε  εύρος  πλάτους  3,50  μέτρων,  με  τους  εξής  όρους  και
προϋποθέσεις:
1. Να γίνει υποβιβασμός των πλακών του πεζοδρομίου (δημιουργία ράμπας) εντός του εύρους της εισόδου –

εξόδου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα  με δαπάνες του ενδιαφερόμενου 
2. Να τοποθετηθεί η επιγραφή «Είσοδος – Έξοδος οχημάτων» με τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από

την Δημοτική Αρχή, έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου με δαπάνες του ενδιαφερόμενου
3. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσης, η

ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.
4. Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά

και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν
αληθινά .

5. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  που  έχει  τηρηθεί  λεπτομερώς  στα  ηχογραφημένα
πρακτικά και  αφού έλαβε  υπόψη,  την  αριθμ.  πρωτ.  5530/17-02-2020 αίτηση του  νόμιμου εκπροσώπου  της
εταιρείας «ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ  O.E.»,  την αριθμ. 2/14/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την με
αριθμ. πρωτ. 8573/10-3-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010
& 4555/2018 όπως ισχύουν 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια  απότμησης  πεζοδρομίου  για  την  είσοδο  -  έξοδο  οχημάτων  στο  συνεργείο  αυτοκινήτων  της
«ΔΡΟΥΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας με αρ. 4 στην πόλη της Κορίνθου σε εύρος πλάτους
3,50 μέτρων, όπως δείχνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης εισόδου- εξόδου, συνταγμένο τον Ιανουάριο
του 2020 από τον κ. Γ. Παπανικολάου ηλ/γο  μηχ/κό, και σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας (κάτοψη
– τομή απότμησης πεζοδρομίου), με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Να  γίνει  υποβιβασμός  των  πλακών  του  πεζοδρομίου  (δημιουργία  ράμπας)  εντός  του  εύρους  της

εισόδου – εξόδου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα  με δαπάνες του ενδιαφερόμενου 
2. Να τοποθετηθεί η επιγραφή «Είσοδος – Έξοδος οχημάτων» με τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας

από  την  Δημοτική  Αρχή,  έμπροσθεν  της  δημιουργούμενης  εισόδου  –  εξόδου  με  δαπάνες  του
ενδιαφερόμενου

3. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσης, η
ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

4. Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και
ορθά  και  ανακαλείται  εφόσον  από  μελλοντικό  έλεγχο  προκύψει  ότι  δηλώθηκαν  ψευδή  γεγονότα  ή
απεκρύβησαν αληθινά .

5. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της. 

ΑΔΑ: ΩΔΙ8ΩΛ7-2ΟΝ



Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22   / 171 / 2020

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 09 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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