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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/08.12.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  316/2020

Θέμα 6ο  Η.Δ.: «Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και εφεξής» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 33η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα
από την με αριθμ.  πρωτ. 37374/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον
τρόπο  διενέργειας  της  συνεδρίασης,  με  καταληκτική  ημερομηνία  δήλωσης  των ψήφων και  τοποθετήσεων  των
δημοτικών συμβούλων, την 08η Δεκεμβρίου 2020,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα
λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:
78363/05.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5350/5-12-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19 στο  σύνολο  της  Επικράτειας  για  το
διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00,  τις υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών συμμετείχαν τα  είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ
            ΑΠΟΝΤΑ
                    

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
10. Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος  
12. Μανωλάκης Δημήτριος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης 
14. Κονδύλης Μαρίνος
15. Καρασάββας Ιωάννης
16. Κεφάλας Σταύρος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Πιέτρης Τιμολέων 
19. Καλλίρης Πελοπίδας
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Κορδώσης Χρήστος
23. Τζέκου Παρασκευή
24. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Δόντης Μιχαήλ
8. Πιέτρης Γεώργιος
9. Σπύρου Παναγιώτης
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Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων 
Ο  Πρόεδρος,  μετά  την  τοποθέτηση  των  Δημοτικών  Συμβούλων   μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  με  κατ΄  ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης, 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και εφε-
ξής» έχει αποσταλεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η αριθ. 525/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου που εισηγείται τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και εφεξής και ζήτησε την έγκρισή της.
Οι κ.κ.: Σταυρέλης Νικόλαος, Μανωλάκης Δημήτριος, Μουρούτσος Γεώργιος,  Κονδύλης Μαρίνος και Λαμπρινός
Παναγιώτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσαν ότι : «Καταψηφίζουμε την εισήγηση. Εμμένουμε στην άποψη
της παράταξής μας όπως διατυπώθηκε στην 525/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: ‘’Έχουμε προτείνει μείωση 40%
σε όλα. Είναι σημαντικές οι μειώσεις βέβαια αλλά πρέπει να γίνουν μειώσεις σε όλα και στις λαϊκές αγορές. Προτείνουμε
και ψηφίζουμε 40% μείωση σε όλα τα τέλη κοινοχρήστων χώρων και λαϊκών αγορών’’. 
Οι κ.κ. Καλλίρης Πελοπίδας, Παπαϊωάννου Ευάγγελος και Πλατής Σπυρίδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  δή-
λωσαν ότι : «Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και την επόμενη χρονιά θα
πρέπει να γίνει μείωση σε όλα τουλάχιστον 35-40%».  
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε ότι : «Οι ‘’δια περιφοράς συνεδριάσεις’’ που γίνονται
με πρόσχημα την πανδημία, αποτελούν πράξη απαξίωσης & υποβάθμισης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοιού, οι συνεδριάσεις θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης κάτι που η παρούσα δημοτική αρχή δεν επιλέγει για δεύτερη φορά. Επί του πα-
ρόντος θέματος προτείνω απαλλαγή από τα τέλη για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η πανδημία και όταν επανέλθουν
οι συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας επιπλέον μείωση στο 50% των προτεινόμενων ποσών».
Η κα Τζέκου Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε  ότι: «Οι επαγγελματίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή
σε πολύ δύσκολη θέση υπάρχει περιορισμός στη δραστηριότητα μειωμένη χωρητικότητα και ωράριο λειτουργίας.  Να γί-
νουν μεγαλύτερες μειώσεις».
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 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), έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝ: 24
ΝΑΙ: 14
ΟΧΙ:7
ΑΠOXH:3
ΛΕΥΚΑ:0
Όπως προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων, συγκεντρώθηκαν  δεκατέσσερις (14) ψήφοι  υπέρ οι οποίες είναι
έγκυρες (1.  Κυριαζής Αντώνιος,  2.Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3.  Κόλλια  Κωνσταντίνα,  4.Μπίτζιος  Δημήτριος,  5.Καρσιώτης
Παναγιώτης,  6.Πούρος  Γεώργιος,  7.Κουτσογκίλας  Θεμιστοκλής,  8.Παπαδημητρίου  Σωτήριος,  9.Ραντίτσα  –Βασιλάκου
Μαρίνα  –Αντ/δρος,  10.Καρασάββας  Ιωάννης,  11.Κεφάλας  Σταύρος,  12.Ζώγκος  Ανδρέας,  13.Πιέτρης  Τιμολέων,
14.Γκερζελής  Ιωάννης),  υπέρ της μοναδικής  κατατεθείσας πρότασης, (η  οποία  συνίσταται  από  το  αποφασιστικό
μέρος της αριθ. 525/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής), 
Έναντι επτά (7) ψήφων κατά,  (1.Σταυρέλη Νικόλαου, 2.Μανωλάκη Δημητρίου, 3.Μουρούτσου Γεωργίου,  4.Κονδύλη
Μαρίνου 5.Λαμπρινού Παναγιώτη, 6.Κορδώση Χρήστου και 7.Τζέκου Παρασκευή)  οι οποίες είναι άκυρες καθώς δεν
ανταποκρίνονται σε εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,
όπως έχουν  τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4623/2019 και ισχύουν από 09-08-2019 και σύμφωνα με
τις εγκυκλίους 108 και 117  του  Υπ. Εσ..
Οι  κ.κ.: 1..Καλλίρης Πελοπίδας, 2.Παπαϊωάννου Ευάγγελος και 3.Πλατής Σπυρίδων δήλωσαν ότι απέχουν  . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αφού έλαβε  υπόψη την  αριθμ.  525/2020  απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, την αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  78363/05.12.2020 Κοινή Υπουργική  Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5350/5-12-2020)  «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου», τις υπ’ αριθ.
πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  και  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρημένων ψήφων)

A) Καθορίζει, τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και εφεξής σύμφωνα με την αριθ. .525/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως κάτωθι : 
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ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ/τ.μ ΠΡΟΤΑΣΗ/τ.μ

1.Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Τραπεζ/τα) 

45,00 € 30,00 €

2.Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη 36,00 € 30,00 €

3.Πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου 22,50 € 20,00 €

4.Πεζόδρομοι εμπορικού κέντρου 
(Πυλαρινού, Κύπρου, Περιάνδρου, 
Κολοκοτρώνη, Εθν. Αντίστασης & Ερ-
μού)

45,00 € 30,00 €

5.Πεζόδρομος Βησσαρίωνος 24,30 € 22,00€

6. Πεζόδρομος Μεγ. Αλεξάνδρου 27,00 € 15,00€

7.Λοιπές Πλατείες-πεζοδρόμια-Κοι-
νόχρηστοι χώροι (τραπεζοκαθίσματα)

21,60 € 20,00 €

8. Τέλη πεζοδρομίων (Μανάβικα κλπ 
εμπορικά καταστήματα)

85,00 € 60,00 €

9. Τέλη κατάληψης κοιν. χώρων (οι-
κοδομικά υλικά)-τεχν/κές εργασίες

27,00€/τμ μηνιαίο

23,00 €

10. Τέλη πεζοδρομίου Περίπτερου 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ- ΨΥΓΕΙΑ ΣΧΑΡΕΣ 
(ΑΔΣ 298/2018)

Α' ΖΩΝΗ (Κέντρο Κορίνθου)

Β' ΖΩΝΗ(Λοιπά Κορίνθου, ΑΡΧΑΙΑ, 
ΛΕΧΑΙΟ)

Γ' ΖΩΝΗ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Α' 80€/τμ

Β' 60€/τμ

Γ' 40€/τμ

60,00€

40,00€

30,00€

11.Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, 
εμπορευμ. κλπ Κοινότητας Αρχαίας 
Κορίνθου

15,30 €

 

13,00 €

12. Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, 
εμπορευμ. κλπ Κοινότητας Εξαμιλίω-
ν-Ξυλοκέριζας-Σολομού

13,50 €/τμ 11,00 €

13.Πλατείες & λοιποί κοινόχρηστοι 
χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθι-
σμάτων, εμπορευμ. κλπ Εν. Άσσου-
-Λεχαίου

18,00€/τμ 15,00€

14.ΠΕΟ & εκτός ΠΕΟ & έμπροσθεν 
Γυμνασίου για τοποθέτηση τραπεζο-
καθισμάτων, εμπορευμ. κλπ Εν. Άσ-
σου Λεχαίου

36,00€/τμ 20,00€

15.Τραπεζοκαθίσματα- εμπορευμ. 
κλπ σε πλατείες-πεζοδρόμια παρα-
λιακής ζώνης Εν. Σαρωνικού-Σολυ-
γείας

(40,500€/τμ -18,00) 20,00

16.Τραπεζοκαθίσματα- εμπορευμ.
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κλπ σε πλατείες-πεζοδρόμια μη πα-
ραλιακής ζώνης Εν. Σαρωνικού-Σο-
λυγείας και Τενέας

(27,00€/τμ-9,00€) 11,00

17.Τέλη κατάληψης κοιν. χώρων (οι-
κοδομικά υλικά)-τεχν/κές εργασίες- 
(Πλην Κοιν. Κορίνθου) 11,00€/τμ μηνιαίο

B) Κατά τα λοιπά παραμένουν ως έχουν:

α) Τα Τέλη που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 188/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Δ.Α. ΩΝ51ΩΛ7-

ΚΒΚ, περί «Καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (τέλος

εμποροπανηγύρεων) και μερική τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 17/2013» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 92439/16.05.2019

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

β) Τα Τέλη που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 469/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Δ.Α. 6ΣΟΒΩΛ7-

Π0Τ,  περί  «Καθορισμού δημοτικών τελών,  φόρων,  δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος  2020 και εφεξής

(πωλητές  λαϊκών  αγορών)»  η  οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  αρ.  28554/09.01.2020  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου & την υπ’ αριθ. 289/19-06-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Πελοποννήσου

γ) Τα Τέλη που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 178/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Δ.Α. Ω6Η7ΩΛ7-

51Α,  περί  «Καθορισμού  ανταλλάγματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και  παραλίας  ετών 2017-  2019 και  εφεξής  η  οποία

νομιμοποιήθηκε με την αρ. 8398/07.06.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας &

Ιονίου.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33   / 316 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11- 12 - 2020
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Αντώνιος Κυριαζής
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