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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  359/2019 
 
Θέμα 3ο  Η.Δ.:  «Συναίνεση του Δήμου στην ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος  περί διαλύσεως του κοινωφελούς 
ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄Ιστορικό λαογραφικό Μουσείου Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη΄΄ 
και περί αναδρομικής αναβίωσης της νομικής του προσωπικότητας» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το 
Ν. 4555/2018  άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32758/20-09-2019 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  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:  
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ 
11. Κεφάλας Σταύρος 
12. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ 
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να 
14. Ζώγκος Ανδρέας 
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα 
16. Μπουρσέ Ηλίας 
17. Σταυρέλης Νικόλαος  
18. Στριμενοπούλου Γεωργία 
19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Καρασάββας Ιωάννης 
21. Κονδύλης Μαρίνος 
22. Δόντης Μιχαήλ 
23. Μανωλάκης Δημήτριος 
24. Λαμπρινός Παναγιώτης  
25. Πιέτρης Τιμολέων 
26. Ασημακόπουλος Μάριος 
27. Τζέκου Παρασκευή 
28. Γκερζελής Ιωάννης 

1. Καλλίρης Πελοπίδας 
2. Κορδώσης  Χρήστος 
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
4. Πιέτρης  Γεώργιος 
5. Πλατής Σπυρίδων 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου 
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος- Σολομού 
4. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
12. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου 
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
7. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
 
 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Συναίνεση του Δήμου στην ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος  περί διαλύσεως του 
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου 
Γαρταγάνη΄΄ και περί αναδρομικής αναβίωσης της νομικής του προσωπικότητας»  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ότι πριν τριάντα (30) χρόνια περίπου  ιδρύθηκε στη Κόρινθο με πρωτοβουλία της αείμνηστης Κορίνθιας 
Αλκμήνης Γαρταγάνη-Πετροπούλου Μουσείο του νεώτερου Ελληνισμού  με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Κορίνθου, Βάσου Πετρόπουλου-Παναγιώτη Γαρταγάνη» το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα της αδιάλειπτης , 
πολύχρονης και πολυδιάστατης κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς της οραματίστριάς του η οποία με ιδιαίτερη 
ευαισθησία και με  προσωπικές δαπάνες της κατόρθωσε να συγκεντρώσει πλούσιες συλλογές έργων που αφορούν 
κυρίως τον νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Το Μουσείο αποτελεί κοινωφελές ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. τελεί υπό την εποπτεία των 
Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού, διοικείται από 14μελές Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται σε 
ιδιόκτητο κτίριο στην Κόρινθο. Οι δαπάνες λειτουργίας του καλύπτονται από εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μικρό 
κληροδότημα της ιδρύτριας προς το Μουσείο καθώς και μια περιορισμένη επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού. Παρά τις οικονομικές του αδυναμίες το Μουσείο κατόρθωσε έως σήμερα να λειτουργεί ανελλιπώς με τη 
συμπαράσταση του Δήμου Κορινθίων και με χορηγίες από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας. Έτσι όλα αυτά τα 
χρόνια οργανώνει περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 
μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και όλης σχεδόν της Πελοποννήσου τα οποία 
παρακολουθούν 2.500 μαθητές. Ωστόσο οι παραπάνω δραστηριότητες αδυνατούν πλέον να πραγματοποιηθούν διότι τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δραστική μείωση των εσόδων του Μουσείου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας  επί πολλά 
χρόνια βοηθούσε οικονομικά το Μουσείο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπεται εκ του νόμου η επιχορήγηση ΝΠΙΔ. 
Επίσης ελάχιστο μέρος της επιχορήγησης του ΥΠΠΟΤ εισπράττεται λόγω των γενικότερων οικονομικών προβλημάτων με 
αποτέλεσμα την τραγική επιδείνωση των οικονομικών πόρων με συνέπεια να αδυνατεί να καλύψει τις πάγιες ανάγκες του.  
στις οποίες περιλαμβάνονται οι μισθοί των τριών υπαλλήλων του και η σωστή συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων.  
Επειδή θα είναι πολιτιστικό  πλήγμα η διακοπή λειτουργίας του Μουσείου, του μόνου που βρίσκεται μέσα στην αστική 
δομή της πόλης της Κορίνθου, ο Δήμος Κορινθίων προχώρησε το έτος 2011  στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για 
τη στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, με ποσό συμμετοχής ύψους 10.000 € ετησίως, το οποίο 
τροποποιούμενο με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ανήλθε τελευταίως στο ύψος των 40.000 € ετησίως.  
Επειδή, το Λαογραφικό Μουσείο και πάλι δεν μπορούσε ν΄  ανταπεξέλθει στις οικονομικές του δαπάνες, προχώρησε στην 
διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την αριθμ. 137/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147/τ.Β΄/29-1-2019.  
Στη συνέχεια ο Δήμος έλαβε την αριθμ. 28/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί  Σύστασης  Δημοτικού Ιδρύματος 
με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Βάσου Πετρόπουλου-Παναγιώτη Γαρταγάνη», η οποία 
νομιμοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και προωθήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, για τις 
απαραίτητες διαδικασίες μέχρι του να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.  
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 33/17-9-2019 (πρωτ. Δήμου 32179/18-9-2019) 
έγγραφο του  Λαογραφικού Μουσείου, με το οποίο μας διαβιβάζεται το αριθμ. 144/7-6-2019  πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, περί ανάκλησης του από 16-1-2019 (ΦΕΚ 147/τ.Β΄/29-1-2019) Προεδρικού Διατάγματος Διάλυση του   
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου 
Γαρταγάνη» και παρακαλεί για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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Σημειώνεται ότι το ανωτέρω πρακτικό του Διοικητικού Σύμβουλίου του εν λόγω κοινωφελούς ιδρύματος, έχει αποσταλεί 
στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών), εκδοθείσα αρχή, για την ανάκληση του Π.Δ.   
 Η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου  ζητείται,  διότι το ως άνω Ίδρυμα διαλύθηκε για ειδικό σκοπό και 
συγκεκριμένα προκειμένου η περιουσία του να περιέλθει και το Μουσείο να υπαχθεί σε Δημοτικό Ίδρυμα που έχει με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασιστεί να ιδρυθεί από το Δήμο Κορινθίων με την επωνυμία «Δημοτικό 
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο, Βάσου Πετροπούλου - Παναγιώτου Γαρταγάνη». Ωστόσο, προέκυψαν νεότερα γεγονότα 
και περιστατικά τα οποία δεν ήταν κατά το χρόνο που ζητήθηκε η λύση του Ιδρύματος γνωστά, ούτε μπορούσαν να 
προβλεφθούν και τα οποία έχουν καταστήσει αδήριτη την ανάγκη ανακλήσεως του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 17-9-2019 έγγραφο του Λαογραφικού 
Μουσείου, το αρ. 144/7-6-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος, μετά από διαλογική 
συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημενα πρακτικά,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την παροχή της συναίνεσής του για την ανάκληση του δημοσιευθέντος την 29.1.2019 στο ΦΕΚ 147, τ. Β΄ Προεδρικού 
Διατάγματος περί διαλύσεως του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου – 
Παναγιώτη Γαρταγάνη» και για την αναδρομική αναβίωση της νομικής προσωπικότητας του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. και την 
αναστολή της διαδικασίας συστάσεως Δημοτικού Ιδρύματος και υπαγωγής του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου, Βάσου 
Πετροπούλου – Παναγιώτη Γαρταγάνη στο Δημοτικό αυτό Ίδρυμα. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  27/359/2019 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ              
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                                

         
 
                 Ακριβές  Απόσπασμα 
                Κόρινθος  2- 10 -2019 
                 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             
 
 

                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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