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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5
της 21ης Φεβρουαρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 32
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Μπολέτη 11
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2258/15-02-2018 πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί
"Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Γεωργίου
Αθανάσιος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Κορδαλή Σωτηρία,
10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος,
13.Σπύρου Κων/νος, 14.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 15.Λογοθέτης Κων/νος,
16.Μουζάκης
Αθανάσιος,
17.Κοφινάς
Ηλίας,
18.Πέτρου
Θεόδωρος,
19.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου
Κων/νος, αντίστοιχα.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου
Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Δόσχορης Κων/νος,
8.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε αν και
κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θεοδώρου Αγγελική,
Παύλου Παύλος, Θυμής Μιχαήλ & Δόσχορης Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος
της συνεδρίασης.
Επίσης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος
αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18ου θέματος.
Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Ασημακόπουλος Χρήστος & Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι
απουσίαζαν μέχρι τη ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 68/2012 (ΑΔΑ:Β4Ω2ΩΛ3-ΨΜ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που
νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1284/8-6-2012 όμοια Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί
έγκρισης Κανονισμού χορήγησης θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., από τον οποίο,
μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι δικαιούχοι των εν λόγω θέσεων είναι άτομα με
βεβαιωμένη κινητική αναπηρία ποσοστού 67% και άνω καθώς και άτομα με
βεβαιωμένη άλλη αναπηρία ποσοστού 80% και άνω.
2. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 24727/21-11-2017 αίτηση της κας ΓΚΙΚΑ Αγγελικής, με
την οποία ζητά, ως δικαστική συμπαραστάτης της μητέρας της Γκίκα Σπυρούλας
(δυνάμει της επισυναπτόμενης υπ' αριθ. 317/2017 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου -Εκούσια Δικαιοδοσία), να της χορηγηθεί θέση στάθμευσης
ΑμεΑ επί της οδού Μπολέτη 11 στο Λουτράκι, όπου κατοικεί μόνιμα, συνοδευόμενη
από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 την από 1-08-2016 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του
ΙΚΑ από την οποία προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας της Γκίκα
Σπυρούλας ανέρχεται σε ποσοστό 85% από 01-06-2016 και εφ' όρου ζωής.
 το Συμβόλαιο Γονικής Παροχής της Γκίκα Σπυρούλας, από το οποίο προκύπτει ότι
μεταβιβάζει και παραδίδει προς τη θυγατέρα της ακίνητο ιδιοκτησίας της επί της οδού
Μπολέτη 11 στο Λουτράκι, ενώ παρακρατεί την επικαρπία υπέρ εαυτής και εφ' όρου
ζωής της.
 τη βεβαίωση Δημάρχου (με αριθ. πρωτ. 27939/20-12-2017) ότι η αιτούσα κατοικεί
μόνιμα στην ανωτέρω διεύθυνση, με συνημμένα το από 14/7/2017 τιμολόγιο της ΔΕΗ
και το από 08-06-2017 τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας, επονόματί της.
 την άδεια οδήγησης και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (με αριθ. κυκλ. ΖΚΟ 9420)
της κας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ζαφειρίας – θυγατέρας της αιτούσας.
 την Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας ότι δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά,
πυλωτή ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή σε ακάλυπτο χώρο της οικίας της.
3. Το από 10/01/2018 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με το οποίο, κατόπιν διενέργειας
αυτοψίας, εισηγείται να χορηγηθεί η αιτούμενη θέση στάθμευσης ΑμεΑ, έμπροσθεν
του ακινήτου της αιτούσας επί της οδού Μπολέτη 11, αναφέροντας και τους όρους
που θα πρέπει να διέπουν την παραχώρηση αυτή.
4. Η υπ’ αριθ. 03/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση στην κα ΓΚΙΚΑ Σπυρούλα θέση
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Μπολέτη 11 στο Λουτράκι, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Χορηγεί στην κα ΓΚΙΚΑ Σπυρούλα θέση στάθμευσης ΑμεΑ, και συγκεκριμένα
έμπροσθεν της οικίας στην οποία διαμένει επί της οδού Μπολέτη 11 στο Λουτράκι,
σύμφωνα με την από 10/01/2018 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και την υπ' αριθ. 3/2018 Απόφαση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, προς ικανοποίηση αιτήματός της.
Για την ακριβή οριοθέτηση της θέσης θα πρέπει να παρευρίσκεται μηχανικός
της οικείας Υπηρεσίας.
Ο ενδιαφερόμενος, μετά την παρέλευση τριετίας, θα πρέπει να ενημερώνει
εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει με την αρχική
του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη διατήρησης
της θέσης αυτής.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται από την ενδιαφερομένη για κάθε
μεταβολή των στοιχείων, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αλλαγή δ/νσης
κλπ.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 32/2018.
Ο Πρόεδρος
(΄Επονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

