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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 44/24.11.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  314/2021 
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Αίτημα χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με ειδικές ανάγκες σε 
πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 οικ.21100/08.11.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 69136/04-11-2021 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 34319/19-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, 
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα εννέα  (19) Μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Μπίτζιος Δημήτριος 

 Παπαδημητρίου Σωτήριος,εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΕΗΔΘ έως τη λήξη της 

συνεδρίασης 

 Κόλλια Κωνσταντίνα     

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,  

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Ταγαράς Βασίλειος 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Ζώγκος Ανδρέας,  

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Μουρούτσος Γεώργιος  

 Δόντης Μιχαήλ 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Γκερζελής  Ιωάννης 
 

1. Καρσιώτης Παναγιώτης 
2. Πούρος Γεώργιος 
3. Πνευματικός Αλέξανδρος 
4. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
8. Κονδύλης Μαρίνος 
9. Μανωλάκης Δημήτριος 
10.Καλλίρης Πελοπίδας 
11.Κορδώσης Χρήστος 
12.Ξύδη Μιχαλίτσα, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ 

13.Λαμπρινός Παναγιώτης 
14. Τζέκου Παρασκευή 

    
 
 
   
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο Δημοτικός υπάλληλος  Αντώνιος Σούκουλης για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα 
τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Αίτημα χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος 
μεταφοράς ατόμου με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου», 
επειδή υπάρχει αδήριτη ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας σε εξειδικευμένο χώρο. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτού.   
 

Ο  Πρόεδρος για το ανωτέρω 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
1. την με αρ. πρωτ. 30038/14-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
<<ΘΕΜΑ:   Εισήγηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με  ειδικές ανάγκες σε                 
πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της  Κορίνθου» 
    Σχετ.:  1.   Η αρ. πρ. 26508/16-09-2021 αίτηση 
               2.   Η αρ. πρ. 28111/29-09-2021 αίτηση 
 
         Κατόπιν των άνω αρ. 1 και 2  σχετικών με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα του κου. Βασιλείου Κ. 
Ραυτόπουλου  για  χορήγηση  άδειας  διέλευσης  οχήματος  ΑΜΕΑ (αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 8865)  σε πεζοδρομημένα τμήματα  
των οδών  Κολοκοτρώνη, Κύπρου και Πυλαρινού στην πόλη της Κορίνθου με σκοπό  την εξυπηρέτηση του υιού του για λόγους 
υγείας (επίσκεψη σε ιατρεία).   
 Λαμβάνοντας υπ’ όψη, τα παρακάτω  :  

A. τον ΚΟΚ : Ν2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( Νόµος 3542/2007) και ειδικότερα, το Άρθρο 
34 ‘Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας’ παρ 3. : «H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και:  υποπαρ. ια) : Στις 
εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς». άρθρο 2 ‘Ορισμοί’ παρ.1  : «Πεζόδρoμoς : Oδός η oπoία 
xρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo - έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς xώρoυς στάθμευσης, 
παρoδίων ιδιοκτησιών ως και οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης» 

Β. την  υπ΄ αριθµ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», άρθρο  3 «Ελεύθερη 
ζώνη όδευσης πεζών-ελέυθερο ύψος» : «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα 
μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της».   

Γ.  την ισχύουσα  κανονιστική  απόφαση  με αριθ. 407/14-12- 2009 περί ‘Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων 
τμημάτων Εμπορικού Κέντρου ΚΟΡΙΝΘΟΥ’ του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων  «Απαγορεύεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και 
μοτοποδηλάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με εξαίρεση τους κατοίκους της ως άνω περιοχής των πεζοδρόμων οι οποίοι 
διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης του οχήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΔΤΥ του Δ. Κορινθίων 
έγγραφο το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ. Αστυνομία όπου θα εκδίδει  και άδεια για την διέλευση συγκεκριμένου τμήματος του 
πεζοδρόμου, από την είσοδο ως την θέση στάθμευσης. 

Τα εμπορικά οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τον εφοδιασμό των καταστημάτων του πεζοδρομημένου κέντρου θα έχουν 
την δυνατότητα να πραγματοποιούν τροφοδοσία και εφοδιασμό από τις 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί και 15:00 ως 17:00 το 
μεσημέρι καθημερινά και 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί το Σάββατο, αργίες και εορτές. 

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες οικοδομικές ή μετακομίσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος με 
αίτησή του να ζητά την χρήση του πεζόδρομου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έκταση και οι Τ.Υ. του Δήμου θα χορηγούν 
την αντίστοιχη άδεια. Για τις οικοδομικές εργασίες θα υπάρχει καταβολή εγγυητικής επιστολής 30€/τ.μ. Επιτρέπεται η κυκλοφορία 
ειδικών οχημάτων (χωρίς μηχανή) μεταφοράς προϊόντων ή ατόμων με άδεια της ΔΤΥ.» 

Δ. τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά πάθησης του μεταφερόμενου ατόμου (ιατρική γνωμάτευση, 
κλπ) και λοιπά δικαιολογητικά  (άδεια κυκλοφορίας οχήματος, κλπ ),  
                                                                                 η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά, 
για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 8865 για 
την μεταφορά του κου. Κων/νου Ραυτόπουλου του Βασιλείου αποκλειστικά και μόνο για λόγους υγείας σε ιδιωτικά ιατρεία και 
κλινικές που ευρίσκονται  εντός του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης της Κορίνθου>> και  
2. Την αρ. 41/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία εισηγείται θετικά  
και ζήτησε την έγκριση του Σώματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς 

στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αρ. 30038/2021 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την αρ. 41/2021 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 οικ.21100/08.11.2021 
του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.69136/04-11-2021 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 
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του Ν 4555/2018 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. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 8865 για την 
μεταφορά του κου. Κων/νου Ραυτόπουλου του Βασιλείου αποκλειστικά και μόνο για λόγους υγείας σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές 
που ευρίσκονται  εντός του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης της Κορίνθου. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  44/ 314/ 2021 

                           
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 25 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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