
              
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 23/2.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  205/2020 
 
ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ:. «Συμμετοχή του Δήμου στη υλοποίηση του προγράμματος living streets,που 
διοργανώνει το Δίκτυο Πόλεων ΄΄ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ΄΄ »  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους  2020, 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. 25457/28-08-2020 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 Ν. 4555/2018 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 (20 μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος  
9. Ζώγκος Ανδρέας  
10. Σταυρέλης Νικόλαος  
11. Στριμενοπούλου Γεωργία-Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος   
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Μανωλάκης Δημήτριος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Κορδώσης Χρήστος 
17. Πλατής Σπυρίδων 
18. Πιέτρης Τιμολέων 
19. Γκερζελής Ιωάννης  
20. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης 
5. Πνευματικός Αλέξανδρος, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ 

6. Μελέτης Χρήστος 
7. Μπουρσέ Ηλίας  
8. Κονδύλης Μαρίνος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης  
10. Καλλίρης Πελοπίδας 
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
12. Πιέτρης Γεώργιος 
 
        

 
 
 
 
 

Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος, επικεφαλής της παράταξης «ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 
25315/28-08-2020 αίτηση – παραίτηση από Δημοτικός Σύμβουλος.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου που κλήθηκε νόμιμα  με 
την ανωτέρω πρόσκληση.   
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 ανωτέρω 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη υλοποίηση του προγράμματος 
living streets,που διοργανώνει το Δίκτυο Πόλεων ΄΄ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Γκερζελή, η οποία έχει ως εξής: 
 

<<Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Το πρόγραμμα Living Streets απευθύνεται σε Δήμους της Ελλάδας που είναι μέλη του Δικτύου Πόλεων 
«Βιώσιμη Πόλη» και βοηθά τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν και να εμπλέξουν τους πολίτες, με σκοπό να 
λειτουργήσουν σα συνεργάτες, φίλοι και γείτονες, μεταμορφώνοντας τους δρόμους της πόλης σε ένα βιώσιμο 
κοινωνικό κόμβο. Δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να μετατρέψουν προσωρινά τον δρόμο ή τους δρόμους της 
επιλογής τους στο μέρος που πάντα ονειρεύονταν, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Με αυτόν τον τρόπο, μία πόλη γίνεται πιο βιώσιμη και γενικότερα δημιουργούνται περαιτέρω προϋποθέσεις για 
ένα καλύτερο μέρος για να ζει και να εργάζεται κάποιος. 

Η ιδέα του Living Streets γεννήθηκε το 2013 στη Γάνδη του Βελγίου, πυροδοτώντας τη φαντασία 
εκατοντάδων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά της και άλλες πόλεις ευρωπαϊκών χωρών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Ίβανιτς 
Γκράντ (Κροατία), Λα Ροσέλ (Γαλλία), Μίλτον Κέινς (Ηνωμένο Βασίλειο), Ρόττερνταμ (Ολλανδία), Τορίνο (Ιταλία) 
και Ζαντάρ (Κροατία). Το αρχικό όραμα των κατοίκων δύο δρόμων στη Γάνδη ήταν να μετατρέψουν προσωρινά 
τους δρόμους τους σε όμορφους, καταπράσινους χώρους συνάντησης για τις γειτονιές τους, απομακρύνοντας 
για μερικούς μήνες τα αυτοκίνητα, με σκοπό να παρακολουθήσουν τι θα συμβεί.   

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του Living Streets σε κάθε πόλη είναι διαφορετική και εξαρτάται από τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των κατοίκων της. Το Living Streets αποτελεί επιπλέον μια ευκαιρία εξερεύνησης 
νέων τρόπων σχεδιασμού των πόλεων, με έμφαση στη μεγαλύτερη συμμετοχή των κατοίκων, και κατ’ επέκταση 
την τελική πεζοδρόμησή της. Κάθε πόλη που υιοθέτησε την ιδέα του Living Streets την προσάρμοσε στα δικά της 
δεδομένα και στο δικό της τοπικό πλαίσιο. Η υλοποίηση του Living Streets στην Κόρινθο (Ελλάδα), σχεδιάζεται 
ώστε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις και δραστηριότητες (ως συνημμένο):   

 Δράση 1 - Κέντρο Κορίνθου: Πρασίνισμα δρόμου με φυτά, εικαστικά δρώμενα για παιδιά & 
διοργάνωση φεστιβάλ σκακιού (Ιούνιος 2021), 

 Δράση 2 - Ακτή Καλάμια: Τοποθέτηση ταμπλό γκράφιτι, τουρνουά μπιτς βόλεϊ & διοργάνωση έκθεσης 
τοπικών προϊόντων (Ιούλιος 2021), 

 Δράση 3 - Πλατεία Φλοίσβου: Τοποθέτηση γιγαντοοθόνης κινηματογράφου & διεξαγωγή workshops 
(Αύγουστος 2021). 

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την πρόσκληση, δηλαδή έχει 
υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων που 
σχετίζονται με την κινητοποίηση των πολιτών στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος (π.χ. φιλικοί 
προς το περιβάλλον τρόποι μετακίνησης, προώθηση ανακύκλωσης κ.λπ.), καθώς επίσης έχει εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης των Αιτήσεων που θα κατατεθούν με τελική προθεσμία την Παρασκευή 4 
Σεπτεμβρίου 2020, θα επιλεγούν δύο (2) Δήμοι, οι οποίοι θα λάβουν επιχορήγηση μέχρι 20.000 € έκαστος, για 
την υλοποίηση του Living Streets. Όλες οι αιτιολογημένες δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του 
Προγράμματος είναι επιλέξιμες (συμπεριλαμβανομένου του κόστους προσωπικού). Για δαπάνες άνω των 1.000 
€ θα ζητηθεί τεκμηρίωση (3 συγκρίσιμες προσφορές). Η επιχορήγηση θα δοθεί σε δύο στάδια: Στο 1ο στάδιο, 
πριν από την υλοποίηση του Living Streets θα δοθεί το 20%, ενώ το υπόλοιπο 80% θα δοθεί στους Δήμους, 
αφού ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα και καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το χρονοδιάγραμμα της 
Πρόσκλησης και της υλοποίησης του Living Streets έχει ως εξής:  

 Δημοσίευση πρόσκλησης: 22/06/2020 

 Τροποποίηση Πρόσκλησης: 24/07/2020 
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 Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 04/09/2020 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 09/2020  

 Σεμινάριο – Workshop για την υλοποίηση: 10/2020 

 Υλοποίηση του έργου: 10/2020 – 09/2021 

 Τελικές Εκθέσεις: Έως 30/10/2021. 

Τα αποτελέσματα του Living Streets θα ανακοινωθούν τον 09/2020. Σημειώνεται ότι όλοι οι Δήμοι – μέλη 
της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα υποστηριχθούν για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας.  Η υλοποίηση του Living Streets πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 10/2020 και 09/2021i. Η 
τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/10/2021. 

Οι υποχρεώσεις των Δήμων που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν:  

1. σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Δήμων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση και της 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. 

2. Οι Δήμοι δεσμεύονται ότι τουλάχιστον δύο (2) υπάλληλοί τους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο που 
θα διοργανωθεί τον 10/2020, όπου θα εκπαιδευτούν σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, προώθησης και 
υποχρεώσεων για την υλοποίηση του Living Streets. 

3. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης (εντοπισμός τοπικών 
κοινοτήτων στις οποίες στοχεύει ο Δήμος, ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες οι οποίοι θα εμπλακούν στη 
διαδικασία, ποιοι θα είναι οι διοργανωτές δραστηριοτήτων, ποιες είναι οι αναγκαίες άδειες, κ.λπ.). Για 
το λόγο αυτό, δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον τρεις (3) διατμηματικές συναντήσεις στο 
Δήμο τους με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) εμπλεκομένων Τμημάτων (ή όλα τα τμήματα του 
Δήμου, στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα από 5). Δύο (2) από αυτές τις συναντήσεις πρέπει να 
λάβουν χώρα πριν από την έναρξη του Living Streets, προκειμένου να βοηθήσουν στην εκπόνηση του 
σχεδίου δράσης και μία (1) μετά την ολοκλήρωση του Living Streets, ώστε να συζητηθούν τα 
αποτελέσματα και να αποτυπωθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της 
περιοχής. 

4. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν δεσμεύονται να δημιουργήσουν και να συντονίσουν μία Ομάδα 
Δράσης στην πόλη τους (στην οποία θα συμμετέχουν με ισορροπημένο τρόπο Μ.Κ.Ο., εθελοντές, 
επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και μεμονωμένοι πολίτες). Η Ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη 
διάδοση και επικοινωνία του δικού της Living Streets, και μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει ένα σετ 20 
αφισών, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Europe ENGAGE (www.citiesengage.eu ). 

5. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν, δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν το Living Streets εντός των 
προθεσμιών που θα καθοριστούν στις διατμηματικές συναντήσεις και στις συναντήσεις με τις τοπικές 
κοινότητες, απαγορεύοντας την κυκλοφορία αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στους 
δρόμους που έχουν επιλέξει και οργανώνοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες, μέσα στο χρονικό 
διάστημα από το 10/2020 έως τον 09/2021. 

6. Οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν δεσμεύονται να παραδώσουν τις ακόλουθες εκθέσεις - αναφορές 
μετά την ολοκλήρωση του Living Streets μέχρι τις 30/10/2021: 

 Ανάλυση διαβούλευσης με τους πολίτες (bottom – up policy) με βάση τις αρχές της βιώσιμης 
κινητικότητας, για τις δραστηριότητες και τον τρόπο σχεδιασμού τους. Η αναφορά θα εστιάζει στον 
τρόπο συμμετοχής και στο βαθμό αποδοχής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης της πρωτοβουλίας. 

 Κοινωνικο – οικονομική έρευνα και αναφορά μετρήσεων (πριν & μετά το Living Streets). Στην 
αναφορά θα περιλαμβάνονται: 

i. Μετρήσεις ποιότητας του αέρα πριν και μετά την πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας (Οξείδια του 
Αζώτου, Οξείδια του Θείου, Όζον) και θορύβου – ηχορύπανσης. 

ii. Έρευνα Βαθμού αποδοχής της πρωτοβουλίας από τους πολίτες (μέσω ερωτηματολογίων).  

 Ανάλυση σχετικά με τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε διάφορες περιοχές στην ίδια πόλη. 

 Τελική συνολική έκθεση που θα αφηγείται την ιστορία του Living Streets στην πόλη σας. 

http://www.citiesengage.eu/
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Τονίζεται, ότι ο Δήμος Κορινθίων έγινε μέλος του δικτύου πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» το Νοέμβριο 2019, 
μεταξύ 50 και πλέον δήμων και φορέων της Ελλάδας. Παράλληλα, «πέρασαν» τέσσερα (4) σημαντικά έργα μέσα 
από το δίκτυο πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» που αναμένεται να δώσουν την δυνατότητα υλοποίησης στην πράξη της 
Αγίας Άννας, τα ΣΧΟΑΠ Τενέας και Άσσου - Λεχαίου και στο νέο σχολικό συγκρότημα του Μουσικού σχολείου.  

 Τονίζεται, ότι τα βασικά πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό, εάν εγκριθεί ο 
φάκελος της υποψηφιότητάς μας, θα είναι η επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να μετατρέψει 
δρόμους της πόλης μας σε περισσότερο βιώσιμο κοινωνικό κόμβο. Επισημαίνεται, ότι μέσω της συμμετοχής 
του Δήμου Κορινθίων στο Living Streets, επιλεγμένοι δρόμοι της Κορίνθου θα ζωντανέψουν ξανά με το 
σύνθημα “Dream, Schedule, Enjoy the Experience”, καθώς η πόλη θα γίνει πόλος έλξης, περιβαλλοντικής 
ευσυνειδησίας, ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι προτεινόμενοι δρόμοι και οι δράσεις επισυνάπτονται στην αίτηση 
υποψηφιότητας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 
υλοποίησης του Living Streets μεταξύ 10/2020 και 09/2021, που οργανώνει το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», 
με τη σημείωση ότι υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των όρων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή επανάληψης 
της περιόδου καραντίνας και περιορισμού των φυσικών επαφών λόγω πανδημίας, σύμφωνα με 1η 
Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.>> 

Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε ότι πρόκειται για μια δράση που θα γίνει με χρηματοδότηση από το δίκτυο  
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, και θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας να συμβάλουν στη διαμόρφωση της εικόνας του 
Δήμου μας με τις προτάσεις –παρατηρήσεις τους.  
Παρακαλώ για την έγκρισή σας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα 
πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Γκερζελή, την άποψη του Δημάρχου , το 
γεγονός της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης και τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 & 4555/2018, όπως ισχύουν.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.- Την υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα «Living Streets» που οργανώνει το 
Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.  
 
Β.- Την έγκριση των όρων υλοποίησης του προγράμματος, εφόσον ο Δήμος μας είναι επιλέξιμος.  
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Βασίλειο Νανόπουλο – Δήμαρχο Κορινθίων, να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα, για 
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 205 / 2020 

                                
 
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 03- 09 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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