
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 4/25.08.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 
Αριθμός Απόφασης  30/2020 

 
Θέμα 6ο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της κας Τζόγια Σπυρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη διεύθυνση 
Αποστόλου Παύλου 62, 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 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 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  

συνεδρίασε σήμερα την 25η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική 

συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθμ. 24404/21-08-2020  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. 

     Επειδή ο κ. Πιέτρης Γεώργιος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την 

αριθμ. 343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17465/23-6-2020 έγγραφό 

του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως 

την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 343/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω  

πρόσκληση.  

Στην συνεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά(7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος                 1. Χρήστος Μελέτης 

2.  Σπυρίδων Ζαχαριάς                              2. Δημήτριος Μπίτζιος 

3. Κων/να Κόλλια                                             

4. Ευάγγελος Παπαϊωάννου                                

5. Αλέξανδρος Πνευματικός  

6.            Γεώργιος Πούρος 

7.           Μαρίνος Κονδύλης 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και για το ανωτέρω 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της κας. 
Τζόγια Σπυρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 62, στη Κόρινθο», έθεσε υπόψη των μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθμ 13/15/19-8-2020 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου της 
Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό 
μιας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απ. Παύλου 62 (μεταξύ της οδού 
Αδειμάντου και της οδού Αράτου) για την εξυπηρέτηση της ενδιαφερόμενης.   
Το συνολικό μήκος απαγόρευσης στάθμευσης καθορίζεται στα πέντε (5) μέτρα και η ακριβής θέση της 
κυκλοφοριακής παρέμβασης θα προσδιορισθεί σε τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να τηρείται ο ΚΟΚ, και 
επιπροσθέτως να μην επιβαρύνεται η κυκλοφορία τη οδού και τυχόν παρακείμενες νόμιμες θέσεις 
στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή σε δημότες ή είσοδοι σε ιδιωτικούς  χώρους   
στάθμευσης.      
Επί της άνω θέσης θα σταθμεύει μόνο το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 6839 κυριότητας της 
ενδιαφερόμενης σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα, το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το 
ειδικό δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ που διαθέτει .  
Μετά την έκδοση της απόφασης από την ΕΠΖ και την έγκρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου , το αρμόδιο συνεργείο σήμανσης του 
Δήμου Κορινθίων θα προβεί την τοποθέτηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σύμφωνα με τα 
ανωτέρω  . 
Η  προτεινόμενη κατακόρυφη σήμανση  θα περιλαμβάνει  δύο (2) πινακίδες Ρ-72  του ΚΟΚ που θα 
τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος της οριοθετημένης περιοχής και οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
Επιπλέον απαιτείται να αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
του Δήμου  και Ιονίου και ο αριθμός κυκλοφορίας : ΚΡΝ 6839 του οχήματος ΑΜΕΑ είτε πάνω στις πινακίδες 
με γράμματα λευκού χρώματος, είτε σε πρόσθετες πινακίδες (λευκή με μαύρα γράμμα) που θα αναρτηθούν σε 
συνέχεια της  Ρ-72. Επισυνάπτεται απόσπασμα σχεδίου πόλης της περιοχής παρέμβασης 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την 
με αριθμ. 13/15/2020 απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) , 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν   
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τον καθορισμό μιας (1) αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απ. Παύλου 62 (μεταξύ της 
οδού Αδειμάντου και της οδού Αράτου) για την εξυπηρέτηση της ενδιαφερόμενης, Τζόγια Σπυρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.   
Το συνολικό μήκος απαγόρευσης στάθμευσης καθορίζεται στα πέντε (5) μέτρα και η ακριβής θέση της 
κυκλοφοριακής παρέμβασης θα προσδιορισθεί σε τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να τηρείται ο ΚΟΚ, και 
επιπροσθέτως να μην επιβαρύνεται η κυκλοφορία της οδού και τυχόν παρακείμενες νόμιμες θέσεις 
στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή σε δημότες ή είσοδοι σε ιδιωτικούς  χώρους   
στάθμευσης.      
Επί της άνω θέσης θα σταθμεύει μόνο το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 6839 κυριότητας της 
ενδιαφερόμενης σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα, το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το 
ειδικό δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ που διαθέτει .  
Μετά την έγκριση της απόφασης της ΕΠΖ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/σου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, το αρμόδιο συνεργείο σήμανσης του Δήμου Κορινθίων θα προβεί στην 
τοποθέτηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σύμφωνα με τα ανωτέρω . 
Η  προτεινόμενη κατακόρυφη σήμανση  θα περιλαμβάνει  δύο (2) πινακίδες Ρ-72  του ΚΟΚ που θα 
τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος της οριοθετημένης περιοχής και οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
Να αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου  και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και ο αριθμός κυκλοφορίας : ΚΡΝ 6839 του 
οχήματος ΑΜΕΑ είτε πάνω στις πινακίδες με γράμματα λευκού χρώματος, είτε σε πρόσθετες πινακίδες (λευκή 
με μαύρα γράμμα) που θα αναρτηθούν σε συνέχεια της  Ρ-72. 
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 30 / 2020. 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,,    07-09-2020 

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

  

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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