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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 18/23.06.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  118/2021 
 
Θέμα 1ο  Ε.Η.Δ.: «Πρόταση για λειτουργία εμποροπανηγύρεων έτους 2021»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 164οικ.10556/01.6.2021 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2467/10-6-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «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 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 16685/18-06-2021 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  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Μελέτης Χρήστος 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Γκερζελής Ιωάννης  
 Πιέτρης Τιμολέων 
 Σπύρου Παναγιώτης 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 

2. Πνευματικός Αλέξανδρος 

3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
4. Ταγαράς Βασίλειος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα Αντ/δρος 
7. Σταυρέλης Νικόλαος 
8. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
9. Μουρούτσος Γεώργιος 

 10.Δόντης Μιχαήλ 
 11.Λαμπρινός Παναγιώτης 
 12.Κονδύλης Μαρίνος 
 13.Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ 
 14.Πλατής Σπυρίδων 
 15.Καρασάββας Ιωάννης 

10.          
      
 
        
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση, δεν  συμμετείχε 
κανένας.   
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το 
λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον, του θέματος:  
<< Πρόταση για λειτουργία εμποροπανηγύρεων έτους 2021>> ενόψει των εορτασμών Πέτρου και Παύλου την 28 και 29 
Ιουνίου 2021 και των Αγίων Αναργύρων την 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2021. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτού.   
 
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23-6-2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής: 
 
<< Πρόταση για λειτουργία εμποροπανηγύρεων έτους 2021 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465.ΦΕΚ 2087/31-05-2020 Τεύχος Β' 

 
Λαμβάνοντας υπ'όψη : 

1. "Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων», 

2. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»” 
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18 

6. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 

7. ΑΔΣ 452/2018 Τροποποίηση κανονισμού Εμποροπανηγύρεων (ΨΒ25ΩΛ7-ΨΧ9) και 

8.  ΑΔΣ 188/2019 Τελών Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ ΩΝ51ΩΛ7-ΚΒΚ)”οι οποίες θεωρήθηκαν από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , με τις με αρ. Πρωτ. 20163/25-02-2019 (ΑΔΑ ΩΣ79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ 

)και 92439/16-05-2019 (ΑΔΑ ΩΣΤ3ΟΡ1Φ-ΒΕ6) Αποφάσεις αντίστοιχα. 

9. Την ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β' η οποία ισχύει έως τις 28-

06-2021 

Σχετικά με την διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων έτους 2021 σας γνωρίζουμε ότι: 

Α. Σύμφωνα με την ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β, 

Σε κάθε εμποροπανήγυρη θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

α. Ο χώρος της κάθε αγοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να επεκτείνεται ή να λειτουργεί παράλληλη αγορά σε 

περίπτωση μη επάρκειας χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων  ώστε να 

δραστηριοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι . (σελ.35218 της  ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-

2021 Τεύχος Β). 

Επισημαίνουμε πως η παράλληλη αγορά απαιτεί εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης συνοδευόμενο 

από σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας και έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στην 

συνέχεια άμεσα Απόφαση Δημάρχου, η οποία κοινοποιείται στους φορείς ελέγχου και στον  Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας. Η επέκταση κοινοποιείται συνοδευόμενη με τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας και την 

λίστα συμμετεχόντων στην Ιστοσελίδα και τους φορείς ελέγχου. 

β. Απαιτείται απόσταση 1 μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης . (σελ.35218 της  ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β) Οι πάγκοι πώλησης (πλην καντινών ) στην Κόρινθο είναι 4 μέτρα πλάτος 

και 1 μέτρο μήκος (ΑΔΣ 452/2018) 
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γ. Θα πρέπει να διασφαλίζεται απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων  (σελ.35218 της  ΚΥΑ  αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β) 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο περισσότερες από 5 παραβάσεις για την μη τήρηση των 

αποστάσεων μεταξύ των πωλητών την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς (σελ.35236 της  ΚΥΑ  

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β) 

Σε περίπτωση που ο δήμος δεν τηρήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την λειτουργία παράλληλων αγορών  

η αγορά αναστέλλεται για 7 μέρες και επιβάλλεται στον δήμο διοικητικό πρόστιμο 5000 ευρώ κατά την 1η 

παράβαση  (σελ.35236 της  ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β) 

Σας επισημαίνουμε αποσπάσματα από τον κανονισμό εμποροπανηγύρεων : 

1. Οι άδειες θα έχουν ισχύ δύο ημερών ήτοι την παραμονή και ανήμερα της εορτής , ημέρες κατά τις οποίες θα 

πραγματοποιείται και η εγκατάσταση και η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων. 

2.Άρθρο 5: Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού. Για 

κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα 

δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση 

κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων βάσει των κείμενων διατάξεων 

ως ισχύουν, ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και 

αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, 

είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής 

κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα 

της τεχνικής υπηρεσίας. Η ανακοίνωση δύναται να είναι μια συνολική για όλες τις εμποροπανηγύρεις ή 

τμηματικές ανάλογα με τη διεξαγωγή των πανηγυριών. 

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο δύο  εργάσιμες (2) ημέρες από την επομένη της τελικής 
κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. 

Κατά τα ισχύοντα στον Κανονισμό και από την ισχύουσα ΚΥΑ  , η οργάνωση των δύο  μεγάλων 

εμποροπανηγύρεων Πέτρου και Παύλου  28-6-2021 έως 29-06-2021 και από Αγίων Αναργύρων 30-06-2021 έως 

01-07-2021  απαιτούν τεχνική μέριμνα και σημαντικές αλλαγές ως προς τη χωροθέτηση: 

1. Υποχρεωτική Επέκταση του χώρου πραγματοποίησης εμποροπανήγυρης ή Παράλληλη 
εμποροπανήγυρη έτσι ώστε να προβλεφθούν 270 θέσεις στην εμποροπανήγυρη Πέτρου και Παύλου και 
αντίστοιχα 150 θέσεις στην εμποροπανήγυρη Αγίων Αναργύρων , με ένα μέτρο απόσταση από τον έναν 
πάγκο στον άλλο, διότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εμποροπανηγύρεων, προβλέπεται μισό 
μέτρο απόσταση ανά τρεις πάγκους. 

2. Το τμήμα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ως προς την διαγράμμιση των αγορών 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να ελεγχθούν, να διαπιστωθεί η 
δημοτική ενημερότητα , να εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων δίχως δικαίωμα ένστασης, να γίνει 
κλήρωση, να αποσταλεί στο δημοτικό συμβούλιο  το αποτέλεσμα της κληρώσεως προς έγκριση . Το 
δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει έως την Παρασκευή   και ώρα 10:00 το πρωί, 
προκειμένου οι δικαιούχοι να προλάβουν να καταθέσουν το δικαίωμα συμμετοχής , η οικονομική 
υπηρεσία να εκδώσει διπλότυπο είσπραξης και το τμήμα εμπορίου να εκδώσει τις άδειες συμμετοχής 
και να τις αποστείλουμε ηλεκτρονικά στους δικαιούχους και την λίστα των δικαιούχων με εγκεκριμένο 
σχέδιο από την τεχνική υπηρεσία στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Η διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να ορίσουν τους επόπτες. 

Η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης έχει αναρτήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στις 

εμποροπανηγύρεις Πέτρου και Παύλου , Αγίων Αναργύρων με την επιφύλαξη σχετικής απόφασης 

πραγματοποίησης ή μη των εμποροπανηγύρεων ύστερα από απόφαση δημοτικού Συμβουλίου. 
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Επισημαίνουμε ότι : 

Η προηγούμενη ΚΥΑ , η οποία ήταν σε ισχύ έως τις 21/06/2021 και ώρα 06 το πρωί , απαγόρευε την λειτουργία 

εμποροπανηγύρεων σε Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες δεν έχει διασφαλιστεί εμβολιαστική κάλυψη 

τουλάχιστον 50%. Η Περιφερειακή μας ενότητα είχε εμβολιαστική κάλυψη 28% . 

Η Ισχύουσα ΚΥΑ ισχύει έως την 6η πρωινή της 28ης Ιουνίου, η οποία συμπίπτει με την έναρξη της 

εμποροπανήγυρης Πέτρου και Παύλου δίχως να γνωρίζουμε τις τυχόν νέες προϋποθέσεις λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων της επόμενης ΚΥΑ. 

Συνοψίζοντας, επειδή : 

• Διατηρούμε έντονες επιφυλάξεις για την προστασία  της δημόσιας υγείας 

• Δεν είναι εφικτή η  άμεση  ικανοποίηση των προϋποθέσεων της   ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 
2660/18-06-2021 Τεύχος Β , σε συνδυασμό με τον ισχύοντα κανονισμό εμποροπανηγύρεων . 

 

Προτείνουμε την μη πραγματοποίηση των δύο μεγάλων  εμποροπανηγύρεων 

Β. Προτείνουμε να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα με την ΚΥΑ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 

2660/18-06-2021 Τεύχος Β  και τον ισχύοντα κανονισμό μας όλες οι υπόλοιπες εμποροπανηγύρεις, 

(επισυναπτόμενος Πίνακας Εμποροπανηγύρεων ) με την επιφύλαξη νεότερης ΚΥΑ . 

Πρόταση ως προς την Επιτροπή Κληρώσεως 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε  την προτεινόμενη  επιτροπή κληρώσεως, αποτελούμενη από την Αρμόδια 

Αντιδήμαρχο, την Αν. Διευθύντρια Τοπικής Ανάπτυξης και την υπάλληλο του Δήμου κ. Στυλιανή Κόλλια. (αν 

καταστεί αναγκαίο να απουσιάζει κάποιος υπάλληλος την ημέρα της διεξαγωγής της κλήρωσης θα 

αναπληρώνεται από την κυρία Παναγιώτα Κορδαλή. 

Στην κλήρωση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να παρευρεθούν έως 3 άτομα 

εκ των ενδιαφερομένων . 

Η κλήρωση και για την κάθε εμποροπανήγυρη  θα πραγματοποιείται  εκτάκτως δύο εργάσιμες μέρες πριν την 

εμποροπανήγυρη προκειμένου να αναρτηθεί η λίστα με τους συμμετέχοντες και να προλάβουν να 

πληρώσουν το δικαίωμα προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια για την συμμετοχή τους. 

 και τα αποτελέσματα της κληρώσεως θα αποστέλλονται αυθημερόν  στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα 

πρέπει να έχει προβλεφθεί ότι θα συνεδριάσει την ίδια μέρα το απόγευμα, στην Αστυνομική Διεύθυνση , 

στην Δ.Ο.Υ. στην Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 

Παρακαλούμε τον αξιότιμο κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

λαμβάνουν εγκαίρως τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης των εισηγήσεων της επιτροπής κληρώσεως των 

αποτελεσμάτων προκειμένου να παρέχεται υπάρχει χρόνος τουλάχιστον δύο ημερών προκειμένου οι 

συμμετέχοντες να πληρώνουν το προβλεπόμενο δικαίωμα συμμετοχής και να λαμβάνουν εγκαίρως την 

Απόφαση για την συμμετοχή τους 

 Οι συμμετέχοντες θα υπογράφουν ότι θα αποδέχονται  ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα των  κληρώσεων 

Επισημαίνουμε 

την επιφύλαξη της υπηρεσίας μας σε περίπτωση ανακοίνωσης νέων  περιοριστικών μέτρων . 

Απαιτείται : 

1. Να επαναδιαμορφώνονται  τα Σχέδια Τεχνικής Υπηρεσίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων με 
αρίθμηση θέσεων και τις αποστάσεις που επιβάλλονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις  . 
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Οι εμποροπανήγυρεις του  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197.ΦΕΚ 2660/18-06-2021 Τεύχος Β  και τον ισχύοντα Κανονισμό 

Εμποροπανηγύρεων   

 

ΤΟΠΙΚΗ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ

ΕΣ –

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ 

ΕΟΡΤΕΣ-

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝ

ΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

4*1 ΚΆΘΕ 

ΠΆΓΚΟς 

(Σύμφωνα με 

ΑΔΣ 452/2018) 

ΤΕΛΗ 

(ημηρεσίως) 

 

 

(Σύμφωνα με 

ΑΔΣ 188/2019) 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ (Λεωφόρος Α. 

Παπανδρέου, Άρεως) 

30  

θέσεις 10€/τμ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

Κοινόχρηστοι χώροι επί της 

οδού Πριφτοπούλου 

5  

θέσεις 10€/τμ 

ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

 

Τμήμα Οδού έμπροσθεν Ι.Ν  5  

θέσεις 10€/τμ 

ΑΘΙΚΙΑ 

 

Τμήματα δημοτικών οδών 

πέριξ ιερών Ναών 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΩΤΗΡΟΣ-ΑΘΙΚΙΑ(5-6 

Αυγούστου) 

120 

θέσεις 7€/τμ 

  

 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

(26-27 Ιουλίου)-ΟΙΚ. 

ΑΛΑΜΑΝΟ 

   5 

θέσεις 7€/τμ 

ΓΑΛΑΤΑΚΙ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (22-23 

Αυγούστου)-ΟΙΚ. 

ΑΛΜΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

7€/τμ 

ΑΔΑ: Ω3ΗΓΩΛ7-ΙΦ8



  

Τμήματα δημοτικών οδών 

πέριξ ιερών Ναών 

 

 

5 θέσεις για 

κάθε 

εμποροπανήγυρ

η 

 

ΑΓΙΑΣ ΦΟΙΒΗΣ (2-3 

Σεπτεμβρίου)- ΟΙΚ. 

ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ 

ΕΛΕΝΗΣ 

7€/τμ 

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (20-21 

Νοεμβρίου)-ΟΙΚ. 

ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 

7€/τμ 

ΚΑΤΑΚΑΛΙ 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού έμπροσθεν Ι.Ν 

5  θέσεις 7€/τμ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

(28-29 Αυγούστου) 

Κεντρική πλατεία του οικισμού 

έμπροσθεν καταστήματος 

«Πέτρινο», πλατεία πλησίον 

δημοτικού καταστήματος και 

τμήματα οδών πέριξ Ιερών 

Ναών. 

10  

θέσεις 

 

7€/τμ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (19-

20/7) 

5  

θέσεις 7€/τμ 

ΧΙΛΙΟΜΟΔI 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΤΗΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ

ΝΗΣ (22-23 

Αυγούστου) 

Τμήμα οδού 

Νικηταρά (Από Ιερό 

Ναό Αγίου 

Γεωργίου έως τη 

διασταύρωση με 

οδό Αθανασίου 

Καλαρά) 

120  

θέσεις 7€/τμ 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 1)Αγίου 

Δημητρίου 25-26 

Οκτωβρίου 

 2)Προφήτη Ηλία 19-20 

Ιουλίου 

1)τμήματα οδού από εκκλησία 

έως κεντρική πλατεία και (2) 

κεντρικές πλατείες , 

2)πλατείες και χώροι πέριξ 

αυτών 

1) 3  θέσεις 

2) 6  θέσεις 

7€/τμ 

7€/τμ 

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

2)Ταξιαρχών (6-7 

Νοεμβρίου) 

1)κεντρική πλατεία και 

τμήματα οδού περιμετρικά 

αυτής 

2)κεντρικές πλατείες και 

περιμετρικά αυτών 

 

  

2) 3  

θέσεις 

 

7€/τμ 

ΜΑΨΟΣ   1) 3 

7€/τμ 
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1)Αγίου Νικολάου 5-6 

Δεκεμβρίου 

2)Τιμίου Σταυρού 14-15 

Σεπτεμβρίου, 

3)Προφήτη Ηλία 19-20 

Ιουλίου 

 

 

Πλατείες χωριού 

θέσεις 

2) 3 θέσεις 

 

3) 3 θέσεις 

7€/τμ 

7€/τμ 

ΑΓΙΟΝΟΡΙ 

ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Γιορτή των 

Κτηνοτρόφων (1-2 

Σεπτεμβρίου) 

 

Τμήματα Οδών, 

πλατείες 

 

5 θέσεις 

7€/τμ 

 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

           8 

θέσεις 7€/τμ 

ΚΛΕΝΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

(7-8 ΜΑΙΟΥ) 

Πλατεία και πέριξ  

8 θέσεις 

7€/τμ 

ΣΤΕΦΑΝΙ    

 

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

(16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ) 

Τμήμα οδού από Ι.Ν Αγ. 

Μαρίνας έως Δημοτικό 

Σχολείο και από οικία 

Μαχαίρα έως δημοτικό 

σχολείο 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(25-26 Οκτωβρίου) 

Τμήμα οδού από οικία 

Γ.Μπούμπα έως Ι.Ν Αγ. 

Δημητρίου 

3 θέσεις 

7€/τμ 

   

 

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού 

Αγ.Παντελεήμονα (από την 

αρχή της και από το τέλος της 

οδού Δημοκρατίας 

περιμετρικά) 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

Τμήμα οδού περιμετρικά 

από τις σιδηροδρομικές 

2 θέσεις 

7€/τμ 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) γραμμές έως την εκκλησία. 

ΑΣΣΟΣ 

   

 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

(6-7 Νοεμβρίου) 

Τμήματα οδού 28ης 

Οκτωβρίου από κοιν. 

κατάστημα Άσσου έως την οδό 

Φειδιππίδου 

θέσεις 3 

7€/τμ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

Χώρος Πλατείας 

Ελευθερίας, 

περιμετρικά αυτής. 

 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΣΟΦΙΚΟ 

 2)ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

Αυγούστου) 

Τμήμα οδού κατά μήκος από 

Ι. Ν Ευαγγελιστρίας έως 

Ταχυδρομείο Σοφικού 

 

10 θέσεις 

 

7€/τμ 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡ

Ο 

ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού από κατάστημα 

Οικονόμου έως φούρνο 

Γκιώνη πλησίον πλατείας 

Πατίκα και έμπροσθεν 

Δημοτικού Σχολείου. 

            

10 

θέσεις 7€/τμ 

    
 

 
Και ζήτησε την έγκρισή της.  
 
Ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε στο Σώμα για τη μη πραγματοποίηση των δύο μεγάλων πανηγύρεων δηλαδή αυτών του  Απ. 
Παύλου και Πέτρου την 28 & 29 Ιουνίου 2021 και των Αγίων Αναργύρων την 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2021, επειδή η ΚΥΑ 
που καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των, εκδόθηκε την 18-6-2021 (ΦΕΚ 2660 Β΄) και ο χρόνος δεν είναι αρκετός 
ώστε να τηρηθούν-εφαρμοστούν οι διαδικασίες. Τα υπόλοιπα πανηγύρια θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με την εισήγηση 
εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από  23-6-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου , την πρόταση - εισήγηση του Δημάρχου, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 
38197/18-6-2021 (ΦΕΚ 2660 Β΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 164οικ.10556/01.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1αΓ.Π.οικ. 

36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2467/10-6-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  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 

 
Α.- Τη μη πραγματοποίηση των πανηγύρεων της 28ης & 29ης Ιουνίου 2021, εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (τοπική 
εορτή) στη Κόρινθο καθώς και την 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2021, εορτή Αγίων Αναργύρων στη Κοινότητα Αρχαίας 
Κορίνθου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
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Β. Τη πραγματοποίηση των υπολοίπων πανηγύρεων έτους 2021 στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 
και εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες:  
 

 

ΤΟΠΙΚΗ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ

ΕΣ –

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ 

ΕΟΡΤΕΣ-

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝ

ΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

4*1 ΚΆΘΕ 

ΠΆΓΚΟς 

(Σύμφωνα με 

ΑΔΣ 452/2018) 

ΤΕΛΗ 

(ημηρεσίως) 

 

 

(Σύμφωνα με 

ΑΔΣ 188/2019) 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ (Λεωφόρος Α. 

Παπανδρέου, Άρεως) 

30  

θέσεις 10€/τμ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

Κοινόχρηστοι χώροι επί της 

οδού Πριφτοπούλου 

5  

θέσεις 10€/τμ 

ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

 

Τμήμα Οδού έμπροσθεν Ι.Ν  5  

θέσεις 10€/τμ 

ΑΘΙΚΙΑ 

 

Τμήματα δημοτικών οδών 

πέριξ ιερών Ναών 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΩΤΗΡΟΣ-ΑΘΙΚΙΑ(5-6 

Αυγούστου) 

120 

θέσεις 7€/τμ 

  

 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

(26-27 Ιουλίου)-ΟΙΚ. 

ΑΛΑΜΑΝΟ 

   5 

θέσεις 7€/τμ 

ΓΑΛΑΤΑΚΙ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (22-23 

Αυγούστου)-ΟΙΚ. 

ΑΛΜΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

7€/τμ 
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Τμήματα δημοτικών οδών 

πέριξ ιερών Ναών 

 

 

5 θέσεις για 

κάθε 

εμποροπανήγυρ

η 

 

ΑΓΙΑΣ ΦΟΙΒΗΣ (2-3 

Σεπτεμβρίου)- ΟΙΚ. 

ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ 

ΕΛΕΝΗΣ 

7€/τμ 

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (20-21 

Νοεμβρίου)-ΟΙΚ. 

ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 

7€/τμ 

ΚΑΤΑΚΑΛΙ 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού έμπροσθεν Ι.Ν 

5  θέσεις 7€/τμ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

(28-29 Αυγούστου) 

Κεντρική πλατεία του οικισμού 

έμπροσθεν καταστήματος 

«Πέτρινο», πλατεία πλησίον 

δημοτικού καταστήματος και 

τμήματα οδών πέριξ Ιερών 

Ναών. 

10  

θέσεις 

 

7€/τμ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (19-

20/7) 

5  

θέσεις 7€/τμ 

ΧΙΛΙΟΜΟΔI 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΤΗΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕ

ΝΗΣ (22-23 

Αυγούστου) 

Τμήμα οδού 

Νικηταρά (Από Ιερό 

Ναό Αγίου 

Γεωργίου έως τη 

διασταύρωση με 

οδό Αθανασίου 

Καλαρά) 

120  

θέσεις 7€/τμ 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 1)Αγίου 

Δημητρίου 25-26 

Οκτωβρίου 

 2)Προφήτη Ηλία 19-20 

Ιουλίου 

1)τμήματα οδού από εκκλησία 

έως κεντρική πλατεία και (2) 

κεντρικές πλατείες , 

2)πλατείες και χώροι πέριξ 

αυτών 

1) 3  θέσεις 

2) 6  θέσεις 

7€/τμ 

7€/τμ 

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

2)Ταξιαρχών (6-7 

Νοεμβρίου) 

1)κεντρική πλατεία και 

τμήματα οδού περιμετρικά 

αυτής 

2)κεντρικές πλατείες και 

περιμετρικά αυτών 

 

  

2) 3  

θέσεις 

 

7€/τμ 

ΜΑΨΟΣ   1) 3 

7€/τμ 
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1)Αγίου Νικολάου 5-6 

Δεκεμβρίου 

2)Τιμίου Σταυρού 14-15 

Σεπτεμβρίου, 

3)Προφήτη Ηλία 19-20 

Ιουλίου 

 

 

Πλατείες χωριού 

θέσεις 

2) 3 θέσεις 

 

3) 3 θέσεις 

7€/τμ 

7€/τμ 

ΑΓΙΟΝΟΡΙ 

ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Γιορτή των 

Κτηνοτρόφων (1-2 

Σεπτεμβρίου) 

 

Τμήματα Οδών, 

πλατείες 

 

5 θέσεις 

7€/τμ 

 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

           8 

θέσεις 7€/τμ 

ΚΛΕΝΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

(7-8 ΜΑΙΟΥ) 

Πλατεία και πέριξ  

8 θέσεις 

7€/τμ 

ΣΤΕΦΑΝΙ    

 

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

(16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ) 

Τμήμα οδού από Ι.Ν Αγ. 

Μαρίνας έως Δημοτικό 

Σχολείο και από οικία 

Μαχαίρα έως δημοτικό 

σχολείο 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(25-26 Οκτωβρίου) 

Τμήμα οδού από οικία 

Γ.Μπούμπα έως Ι.Ν Αγ. 

Δημητρίου 

3 θέσεις 

7€/τμ 

   

 

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού 

Αγ.Παντελεήμονα (από την 

αρχή της και από το τέλος της 

οδού Δημοκρατίας 

περιμετρικά) 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

Τμήμα οδού περιμετρικά 

από τις σιδηροδρομικές 

2 θέσεις 

7€/τμ 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) γραμμές έως την εκκλησία. 

ΑΣΣΟΣ 

   

 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

(6-7 Νοεμβρίου) 

Τμήματα οδού 28ης 

Οκτωβρίου από κοιν. 

κατάστημα Άσσου έως την οδό 

Φειδιππίδου 

θέσεις 3 

7€/τμ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 

Χώρος Πλατείας 

Ελευθερίας, 

περιμετρικά αυτής. 

 

10 θέσεις 

7€/τμ 

ΣΟΦΙΚΟ 

 2)ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 

Αυγούστου) 

Τμήμα οδού κατά μήκος από 

Ι. Ν Ευαγγελιστρίας έως 

Ταχυδρομείο Σοφικού 

 

10 θέσεις 

 

7€/τμ 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡ

Ο 

ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

(26-27 Ιουλίου) 

Τμήμα οδού από κατάστημα 

Οικονόμου έως φούρνο 

Γκιώνη πλησίον πλατείας 

Πατίκα και έμπροσθεν 

Δημοτικού Σχολείου. 

            

10 

θέσεις 7€/τμ 

    
 

 
 

Γ.- Συγκροτεί τριμελή (3) επιτροπή αποτελούμενη από: 1) την κα Κόλλια Κωνσταντίνα,  Αρμόδια Αντιδήμαρχο,  2) την 

κα  Χριστοπούλου Γαρυφαλλιά, Αν. Διευθύντρια Τοπικής Ανάπτυξης και 3) την υπάλληλο του Δήμου κα. 

Στυλιανή Κόλλια., με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κα Κορδαλή Παναγιώτα, σε περίπτωση κωλύματος 

μιας εκ των υπαλλήλων -τακτικών μελών, για  τη διεξαγωγή της κλήρωσης, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων 

ανά κατηγορία είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων προς διάθεση.  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18/ 118/ 2021 
 
 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 25 - 06 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  Αντώνιος Κυριαζής 
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