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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      

Από το Πρακτικό 6/10-08-2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων 

                              Αριθμός Απόφασης  15/2022 
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. : Γνωμοδότηση  περί αιτούμενης άδειας στάσης οχημάτων στην οδό Αποστόλου Παύλου με αρ. 25  
στην πόλη της Κορίνθου. 
 
Στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  10 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε για 
δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την 
από 32426/05-08-2022 πρόσκληση της προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου κας. Μαργαρίτας 
Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4555/18. 
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Ράλλη Αικατερίνη 

2. Καλκανάς Ιωάννης 2. Μακγλάρας Γεώργιος 

3. Γιαννίκος Γεώργιος 3.    Λαζόπουλος Παναγιώτης 

4. Ταμπούκος Ιωάννης         4.    Κατεμής Σπυρίδων 

5. Καραχρήστος Αθανάσιος  

6. Γκίλλας Θωμάς  

7. Καλλίρη Μαρία  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Γνωμοδότηση  περί αιτούμενης άδειας στάσης οχημάτων στην οδό 
Αποστόλου Παύλου με αρ. 25  στην πόλη της Κορίνθου,  έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου: 
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13832/13-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία 
καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης άδειας στάσης οχημάτων στην οδό Απ. Παύλου με αρ. 25 στην 

πόλη της Κορίνθου» 
Με την αρ. 7051/14-03-2022 αίτησή του προς το Δήμο, ο K. Βασίλειος Τσώτος , αιτείται την χορήγηση άδειας μίας 
(1) θέσης παρκινγκ για την ολιγόλεπτη στάση οχημάτων προς εξυπηρέτηση γραφείων (φορτοεκφόρτωση, 
μετακόμιση, κτλ) έμπροσθεν ακίνητου στην οδό Απ. Παύλου με αρ. 25 στην Κόρινθο. 
Η προαναφερόμενη θέση που ζητείται η χορήγηση της αιτούμενης άδειας είναι επί της οδού Απ. Παύλου στο ρεύμα 
κατεύθυνσης κυκλοφορίας από την οδό Κολιάτσου προς την οδό Δαμασκηνού  
Η άνω οδός είναι οδός διπλής κατεύθυνσης, με υφιστάμενη στάθμευση οχημάτων εκατέρωθεν της εξεταζόμενης 
οδού  
Κατόπιν  των ανωτέρω γνώμη της υπηρεσίας είναι: 
ότι, δεν δύναται να παραχωρηθεί ο αιτούμενος αποκλειστικός χώρος στάσης οχημάτων αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση των ένοικων και ιδιοκτητών του ακίνητου δεδομένης της υπερβολικά επιβαρυμένης κατάστασης στον 
τομέα της στάθμευσης στο πολεοδομικό κέντρο της πόλης διότι αφενός θα υπάρξει πληθώρα περιπτώσεων με 
συνέπεια την κατάληψη των διατιθέμενων χώρων στάθμευσης επί της οδού και αφετέρου έστω και σε μια 
περίπτωση να χορηγήσει ο Δήμος τέτοιου είδους άδεια, θα δημιουργηθεί προηγούμενο για όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κλπ) . 
Επίσης, η Κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τη ζήτηση σε θέσεις στάσης ή στάθμευσης δύναται να γίνει μετά 
από ανάθεση σύνταξης κυκλοφοριακής μελέτης οργάνωσης της στάθμευσης, που θα αποσκοπεί στην επισήμανση 
και ανάλυση των αναγκών στάθμευσης, καθώς και στην ανάπτυξη ενός προγράμματος για την Κάλυψη των 
αναγκών αυτών . 
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1.Η αρ. 7051/14-03-2022 αίτηση» .- 
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και 
τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 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. 4555/2019) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά  ως προς την παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχημάτων για ολιγόλεπτη στάση έμπροσθεν 
ακίνητου στην οδό Απ. Παύλου με αρ. 25 στην Κόρινθο προς εξυπηρέτηση γραφείων (φορτοεκφόρτωση, 
μετακόμιση, κτλ), αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ένοικων και ιδιοκτητών του ακίνητου για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/15/2022. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 16-08-2022 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 


