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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      
 
Από το Πρακτικό 10/26-10-2021 της τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου 

του Δήμου Κορινθίων 
                    Αριθμός Απόφασης  32/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. : Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ  στην οδό Αποστόλου 
Παύλου 80 στην Κόρινθο. 
 
 
Στην Κόρινθο και στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου όπου παρευρίσκεται η Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 10η  τακτική συνεδρίαση (για πρώτη φορά) του  Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 31025/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
της κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο 
διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών 
συμβούλων, την 26η Οκτωβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00,  
σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 
61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από Σάββατο 09 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
6:00», 426/ΑΠ 77233/13-11-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 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 έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα  δέκα (10) μέλη, 
δηλαδή: 
 
 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Γιαννίκος Γεώργιος 

2.  Γκίλλας Θωμάς  

3. Μακγλάρας Γεώργιος   

4. Ράλλη Αικατερίνη  

5. Ταμπούκος Ιωάννης  

6.  Καραχρήστος Αθανάσιος  

7. Καλκανάς Ιωάννης 

8. Καλλίρη Μαρία 

9. Λαζόπουλος Παναγιώτης 

10.  Κατεμής Σπυρίδων 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
 
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής 
θέσης ΑΜΕΑ  στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο»,  έχει αποσταλεί στα μέλη του Κοινοτικού  
Συμβουλίου, η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30321/18-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα 
Τεχνικών Έργων και Μελετών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
«Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Απ. Παύλου 80 στην Κόρινθο 
Σχετ: 1. Η αρ. 22282/5-8-2021 αίτηση 
          2. Η αρ. 24642/27-8-2021 αίτηση 
Κατόπιν των άνω σχετικών ο κος. Ιωάννης Μιχ. Ινεμπολίδης κάτοικος Κορίνθου αιτείται τη χορήγηση μιας 
αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ  στην οδό Απ. Παύλου με αρ. 80 έμπροσθεν της δηλούμενης κατοικίας του στην πόλη 
της Κορίνθου. 
Η υπ΄ όψη δημοτική οδός είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, μέσου πλάτους οδοστρώματος 10μ. μέτρων, με 
πλακοστρωμένο πεζοδρόμιο αμφίπλευρα της οδού και επιτρεπόμενη στάθμευση των διερχομένων οχημάτων και 
στις δυο πλευρές του οδοστρώματος. 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι, ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο χώρο για την εξυπηρέτηση 
στάθμευσης σύμφωνα με το προσκομιζόμενο συμβόλαιο και δείχνεται με τον αρ. (2) στο προσαρτημένο του 
συμβολαίου σχέδιο κάτοψης υπογείου, εισηγείται αρνητικά για τη χορήγηση της αιτούμενης αποκλειστικής θέσης. 
Επισημαίνεται ότι, σήμερα ο Δήμος Κορινθίων εκπονεί στρατηγικό σχέδιο στα πλαίσια του ΣΒΑΚ  (ΣΧΕΔΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) για την επίλυση των προβλημάτων κινητικότητας όπως η έλλειψη υποδομών 
ΑΜΕΑ  συμπεριλαμβάνοντας των καθορισμό νέων γενικών θέσεων ΑΜΕΑ  για την κάλυψη των αναγκών στην πόλη 
της Κορίνθου. 
Επίσης λαμβάνοντας, υπ΄ όψη την ιδιαιτερότητα του εξεταζόμενου θέματος, θεωρούμε ότι είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δήμου η χορήγηση της αιτούμενης αποκλειστικής θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ  στα πλαίσια ενιαίας αντιμετώπισης αναλόγων αιτημάτων. 
Επισυνάπτεται απόσπασμα του σχεδίου πόλης. 
Συνημμένα:  

1. Η αρ. 22282/5-8-2021 αίτηση με τα συνημμένα   
2. Η αρ. 24642/27-8-2021 αίτηση με τα συνημμένα   
3. Απόσπασμα σχεδίου πόλης » .- 
 

Η κα. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα (Πρόεδρος της Κοινότητας) δήλωσε ότι «παρά την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας 
λόγω της φύσεως της αναπηρίας κρίνω να δοθεί η αιτούμενη θέση». 
Ο κ. Λαζόπουλος Παναγιώτης δήλωσε ότι «ψηφίζω να χορηγηθεί η αιτούμενη αποκλειστική θέση ΑΜΕΑ στην οδό 
Αποστόλου Παύλου με αρ. 80». 
Ο κ. Καραχρήστος Αθανάσιος «ψηφίζω να χορηγηθεί η αιτούμενη αποκλειστική θέση ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου 
Παύλου με αρ. 80». 
Ο κ. Ταμπούκος Ιωάννης «ψηφίζω να χορηγηθεί η αιτούμενη αποκλειστική θέση ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου 
Παύλου με αρ. 80». 
Ο κ. Μαγκλάρας Γεώργιος «ψηφίζω να χορηγηθεί η αιτούμενη αποκλειστική θέση ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου 
Παύλου με αρ. 80». 
Η κα. Ράλλη Αικατερίνη  «ψηφίζω να χορηγηθεί η αιτούμενη αποκλειστική θέση ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου 
με αρ. 80». 
Η κα. Καλλίρη Μαρία   δήλωσε ότι «παρά την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας λόγω της φύσεως της αναπηρίας 
κρίνω να δοθεί η αιτούμενη θέση ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου με αρ. 80». 
Οι κ.κ. Γκίλλας Θωμάς και Κατεμής Σπυρίδων  δήλωσαν υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας. 
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (δέκα παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό 
τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, 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), οκτώ (8)  Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαργαρίτα Αμπαδιωτάκη, 2. Γεώργιος 
Μαγκλάρας, 3.Ιωάννης Ταμπούκος, 4. Αθανάσιος Καραχρήστος, 5. Ιωάννης Καλκανάς,  6. Αικατερίνη Ράλλη, 7. 
Καλλίρη Μαρία και 8. Λαζόπουλος Παναγιώτης, ψήφισαν υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης  αποκλειστικής θέσης 
ΑΜΕΑ  στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Δύο (2) Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Γκίλλας Θωμάς και Κατεμής 
Σπυρίδων ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας.      
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια 
περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, και όσα 
στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 
τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 09 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς 
και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

 
Γνωμοδοτεί  θετικά στην αιτούμενη χορήγηση μιας  αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ  στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 
έμπροσθεν της δηλούμενης κατοικίας του αιτούντος,  στην πόλη της Κορίνθου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/32/2021. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 29-10-2021 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 
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