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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 6/22.11.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 
Αριθμός Απόφασης  39/2021 

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου 
80 στην 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 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 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική μέσω 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση  ύστερα από την υπ' αριθμ. 34165/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, 
που εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης 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/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β') ,  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών  συμμετείχαν πέντε  (5) Μέλη ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος             1. Αλέξανδρος Πνευματικός 
2.Σπυρίδων Ζαχαριάς                              2. Χρήστος Μελέτης 
3.Ευάγγελος Παπαϊωάννου                            3. Μαρίνος Κονδύλης                          
4.Δημήτριος Μπίτζιος                                     4. Γεώργιος Πούρος                              
5.Κωνσταντίνα Κόλλια   
 
 
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,  
Αρχ. Κορίνθου, Περιγιαλίου, κ.κ.: Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Βλάσσης Αλέξανδρος, Παπαϊωάννου Κων/νος 
και Κελάμης Δημήτριος αντίστοιχα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.   
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τον Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
Α. την αριθ. πρωτ. 30321/18-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής : 
<< Περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου 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 ανάλογων 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 » . 

 
Β.  Την υπ’ αριθ. 10/32/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου με την οποία εισηγείται  θετικά 
στην αιτούμενη χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ  στην οδό Αποστόλου Παύλου 80, έμπροσθεν της 
δηλούμενης κατοικίας του αιτούντος,  στην πόλη της Κορίνθου. 
 
Ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την έγκριση της αιτούμενης 
αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, καθώς η υπόγεια θέση στάθμευσης που διαθέτει η οικογένεια δεν 
πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης του ΑΜΕΑ τέκνου Μιχ. Ινεμπολίδη και κρίνεται αναγκαία η 
χορήγηση της ανωτέρω θέσης στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο, για την καλύτερη και 
ασφαλέστερη μετακίνηση του ΑΜΕΑ .  
 
 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  με το σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις ανωτέρω 
διατάξεις  και όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νομοθετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, καθώς η υπόγεια θέση 
στάθμευσης που διαθέτει η οικογένεια δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης του ΑΜΕΑ τέκνου 
Μιχ. Ινεμπολίδη. Η χορήγηση της ανωτέρω θέσης στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο, κρίνεται 
αναγκαία για την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνησή του. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 39 / 2021. 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος,,    2244-11-2021 

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 
 
 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Κορινθίων  
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