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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 25/29.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  177/2021 

 
Θέμα 2ο  ΕΗΔ: «Έγκριση πίνακα συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις 5 και 6/8/2021 στη Κοινότητα Αθικίων 
και 22 και 23/8/2021 στη Κοινότητα Χιλιομοδίου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη 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 171οικ.14578/19.7.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 47302/26-7-2021 (ΦΕΚ 3349/26-7-2021 Β΄) όμοια «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 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ 
αριθμ. 21301/28-07-2021 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 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Μουρούτσος Γεώργιος 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Λύτρα Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Μπουρσέ Ηλίας  
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  
8. Δόντης Μιχαήλ 
9. Μανωλάκης Δημήτριος 
10.Λαμπρινός Παναγιώτης 
11.Κονδύλης Μαρίνος 

   12.Καλλίρης Πελοπίδας 
   13. Κορδώσης Χρήστος  
   14.Πλατής Σπυρίδων 
   15.Σπύρου Παναγιώτης  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 66ΟΚΩΛ7-ΨΝΑ



 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα 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 ζήτησε από  τα 
μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνουν το κατεπείγον των θεμάτων της πρόσκλησης και της συνεδρίασης γενικά, που 
συνίσταται στο ότι πρέπει άμεσα ν΄ αποδοθούν στις σχολικές επιτροπές του Δήμου τα χρήματα για την κάλυψη απαραίτητων 
λειτουργικών δαπανών,  β) οι δράσεις -εκδηλώσεις ξεκινούν 1/8 έως και 13/8/2021 και δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε και γ) υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ομαλή  λειτουργία της εγκατάστασης.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε το κατεπείγον των θεμάτων της πρόσκλησης και κατ΄ επέκταση της συνεδρίασης. 
Δέχθηκε να συζητήσει το καθένα εκ των θεμάτων της πρόσκλησης ξεχωριστά και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.  
Επίσης, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και με το αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ έχει 
εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση και ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα κατεπείγοντα θέματα που δεν 
περιλαμβάνονται στη πρόσκληση, το συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτησή τους εκτός ημερήσιας διάταξης με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως 
κατεπείγον του θέματος  με τίτλο « Έγκριση πίνακα συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις 5 και 6/8/2021 στη Κοινότητα 
Αθικίων και 22 και 23/8/2021 στη Κοινότητα Χιλιομοδίου», επειδή πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες για να 
χορηγηθούν οι άδειες στους δικαιούχους.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Ο Πρόεδρος κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 21497/29-7-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της  έχει ως εξής:    
 
<<ΘΕΜΑ: «Εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης για την έγκριση των συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις την 
5η και 6η Αυγούστου 2021 Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Αθίκια καθώς και 22-23 Αυγούστου 2021 της Παναγίας της 
Φανερωμένης στο Χιλιομόδι»  
Λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
1. Την ΑΔΣ 118/2021 «Πρόταση για λειτουργία εμποροπανηγύρεων έτους 2021» η οποία λήφθηκε στα πλαίσια των 

υγειονομικών αποφάσεων  
2. Την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23-7-2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης «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 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄3276)  

Σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται οι εμποροπανηγύρεις και με την επιφύλαξη των μέτρων που θα ισχύουν κατά τις ημέρες 
διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων. 
 
Με το αποφασιστικό της ΑΔΣ 118/2021, η επιτροπή κληρώσεως για τη διεξαγωγή της κλήρωσης καταρτίζει πρακτικό εφόσον 
ο αριθμός των αιτήσεων ανά κατηγορία είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων προς διάθεση. 
Οι αιτούντες θέσεις στις δύο εμποροπανηγύρεις, είναι κατά πολύ μικρότερος ως προς τις θέσεις προς διάθεση. Επομένως 
δεν υπήρξε λόγος πραγματοποίησης κλήρωσης και σύνταξης πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΑΔΣ 452/2018και την 
ΑΔΣ 118/2021. 
Για την εμποροπανήγυρη στα Αθίκια οι θέσεις προς διάθεση ήταν 120 και οι έγκυρες αιτήσεις ήταν 6. 
Για την εμποροπανήγυρη στο Χιλιομόδι οι θέσεις προς διάθεση ήταν 120 και οι έγκυρες αιτήσεις ήταν 5. 
Σας αποστέλλουμε τον πίνακα με τις έγκυρες συμμετοχές στις εμποροπανηγύρεις Μεταμορφώσεως Σωτήρος στις 5-6 
Αυγούστου 2021 στα Αθίκια και 22-23 Αυγούστου Της Παναγίας Της Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον συνημμένο πίνακα με τους συμμετέχοντες στις δύο εμποροπανηγύρεις προκειμένου να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να λάβουν από την υπηρεσία μας την άδεια συμμετοχής σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΑΔΣ 452/2018 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των ισχυουσών υγειονομικών αποφάσεων κατά τις 
ημέρες διεξαγωγής. 
 

   ΠΑΝΗΓΥΡΙ    ΑΘΙΚΙΩΝ    

             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             ΕΙΔΟΣ        ΒΕΒΑΙΩΣΗ       ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ. 

   1.   ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΥΚΑ  ΕΙΔΗ  ΑΡΘΡΟ  38 21171/27-7-2021 

   2.  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗ ΑΡΘΡΟ  38 21190/27-7-2021 

   3.  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΑΡΘΡΟ  38 19266/21,20748/28.7.21 

   4.  ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ-ΕΙΔΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  38 20746/22-7-2021 

   5.  ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΑΡΘΡΟ  38 21422/29-7-2021 

   6.  ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΑΞΕΣΟΥΑΡ  ΑΡΘΡΟ  38  21428/29-7-2021 

ΑΔΑ: 66ΟΚΩΛ7-ΨΝΑ



   ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ    

   1.   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΑΡΘΡΟ  38 20748/28.7.2021 

   2.  ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΥΚΑ  ΕΙΔΗ  ΑΡΘΡΟ  38 21171/27-7-2021 

   3.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  38 19269/13-7-2021 

  4.  ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΑΡΘΡΟ  38 21422/29-7-2021 

  5.  ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΑΞΕΣΟΥΑΡ  ΑΡΘΡΟ  38  21428/29-7-2021 

 
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  με αρ. πρωτ. 21497/29-7-
2021 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης, 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 Β΄) 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 

 
Εγκρίνει τον πίνακα των συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις της 5ης και 6ης Αυγούστου 2021 εορτή της Μεταμορφώσεως 
Του Σωτήρος, στη Κοινότητα Αθικίων και της 22ας και 23ης Αυγούστου 2021, εορτή της Παναγίας Φανερωμένης στη 
Κοινότητα Χιλιομοδίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 177 / 2021 

                        
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                       
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

       
 
 
 

      Ακριβές Απόσπασμα 
        Κόρινθος, 03 - 08 - 2021 
          Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  
 
 
 

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: 66ΟΚΩΛ7-ΨΝΑ
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