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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 8/26.08.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 

Αριθμός Απόφασης  45/2022 
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Χορήγηση ή μη αιτούμενης άδειας στάσης οχημάτων στην οδό Αποστόλου Παύλου με αρ. 
25 στην πόλη  της Κορίνθου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, σε 
τακτική συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018  και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
136 Α΄) «.Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 34983/22-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. 
Βασιλείου Νανόπουλου-Δημάρχου Κορινθίων, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, 
άρθρο 77  σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, (όπως έχουν εκλεγεί με την αριθμ. 2/6/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΠΔΩΛ7-
04Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) καθώς και στους Αντιδημάρχους  που έχουν οριστεί με την αριθμ. 
399/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΚ6ΩΛ7-Ι4Ω)  σε ορθή επανάληψη απόφαση Δημάρχου Κορινθίων.  
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (09) 
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη πέντε  (05) Μέλη, δηλαδή: 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Νανόπουλος Βασίλειος -Πρόεδρος 1.  Μπουρσέ Ηλίας -Αντ/δρος 

2. Ζαχαριάς  Σπυρίδων   2.  Πιέτρης Τιμολέων 

3. Κόλλια Κωνσταντίνα (αναπλ Γκερζελή Ιω.)   3.  Πιέτρης Γεώργιος 

4. Κονδύλης Μαρίνος   4.  Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

5. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 
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», κλήθηκε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, κα. 
Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, η οποία δεν συμμετείχε.  Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κλήθηκαν και οι 
επικεφαλής των παρατάξεων «ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.κ. Ξύδη Μιχαλίτσα, και Τζέκου 
Παρασκευή, αντίστοιχα και δεν  συμμετείχαν.  
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από την Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και για το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση ή μη αιτούμενης άδειας στάσης 
οχημάτων στην οδό Αποστόλου Παύλου με αρ. 25 στην πόλη  της Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 
6/15/2022 ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία 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. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των των μελών της ΕΠΖ την με αριθμ. 13832/13-5-2022 αρνητική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.   

     



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού 
έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα,, την αριθμ. 6/15/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 
Κοινότητας Κορίνθου, την αρ. 13832/13-5-2022 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 40 του ν. 4735/2020  και όλες τις ισχύουσες σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις 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 

Εισηγείται αρνητικά, προς το Δημοτικό Συμβούλιο 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, 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. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 45 / 2022. 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
              
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος,,    2299-08-2022 

        Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 
 
 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Κορινθίων  


