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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  179/2021 

 
Θέμα 2ο  ΗΔ: «Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης για την υλοποίηση του προγράμματος Living Streets 
στο Δήμο Κορινθίων» 
 
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, συνδέθηκε στο 1ο ΗΔΘ 
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: 9ΟΙ2ΩΛ7-2ΦΙ



 
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.  
 
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης για την 
υλοποίηση του προγράμματος Living Streets στο Δήμο Κορινθίων»  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:  
1.  την με αριθμ. 16/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  α) την 
ρύθμιση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πόλης της Κορίνθου για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος   
living streets , κατά τις ημέρες και ώρες, σύμφωνα με την από  26-7-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δήμου 
Κορινθίων κ. Ιωάννη Γκερζελή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
β) Η  απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τροχαίας  Κορίνθου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, για ενημέρωση και τη 
λήψη απαραίτητων μέτρων. 
2. Την από 26-7-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Μελετών κ. Γκερζελή Ιωάννη   η οποία 
καθ΄ όλον το περιεχόμενό της  έχει ως εξής:    
 
<<Θέμα: «Υλοποίηση δράσης LIVING STREΕTS στο Δήμο Κορινθίων 
 
Με την αριθμ. 205/2020 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LIVING STREΕTS AND CITIZEN ENGAGEMENT IN LOCAL ENERGY AND CLIMATE PROJECTS  στη πόλη της Κορίνθου 
κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με  την αναλυτική περιγραφή του 
αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Γκερζελή.  
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου, πρέπει να προχωρήσουμε στην 
παρακάτω προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση.  
   

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΠΡΟΤΑΣΗ  

LIVINGSTREET1          1-8  ΕΩΣ 8-8/2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Επι της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως εως 
Κολιάτσου γωνία  -
και Εθν. Αντίστασης 
έως Κύπρου γωνία  

-Διοργάνωση Φεστιβάλ 
Σκακιου(6μμ-11μμ) 
 
-Εικαστικά δρώμενα για 
Παιδιά (10π.μ.-1μ.μ) 
 
-Πρασίνισμα δρόμου με φυτά. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ , 
ΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

LIVINGSTREET2 21-8 ΕΩΣ 28-8/2021 ΦΛΟΙΣΒΟΣ -ΠΛΑΤ. 
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
 
 
 
 

Τοποθέτηση οθόνης 
κινηματογράφου και 
καθισμάτων για το κοινό. 
Προβολή 
ταινιών/ντοκιμαντέρ 
αφιερωμένων στην 
κλιματική αλλαγή & την 
περιβαλλοντική προστασία, 
σε θέματα υγείας, ιστορίας, 
σε κοινωνικά θέματα κ.λπ.  

 Διεξαγωγή υπαίθριων 
σεμιναρίων/εργαστηρίων 
(8:30 μ.μ. – 11:00 μ.μ.).  

 Ψηφιακό Πλανητάριο On 
The Go & 
Αστροπαρατήρηση.  

 

Καμία παρέμβαση 

LIVINGSTREET3 11-9 ΕΩΣ 20-9/2021 Ακτή Καλάμια (στο 
Τμήμα της οδού Σίνα 
Από τη γωνία Αγ.  
Όρους έως τη Μεγ. 
Αλεξάνδρου) 

Διοργάνωση έκθεσης τοπικών 
Προϊόντων (6μ.μ.-11μ.μ._ 
Τοποθέτηση ταμπλώ γκράφιτυ 
Τουρνουά πετοσφαίρισης στην 
άμμο 
Διεξαγωγή ποδηλατάδας  & 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ 

ΑΔΑ: 9ΟΙ2ΩΛ7-2ΦΙ



ημιμαραθωνίου (18-9-21 και 
ώρα 8μ.μ) 

ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
προς ΑΡΧ. ΛΙΜΑΝΙ 
ΛΕΧΑΙΟΥ ΜΕΣΩ 
ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
Παρακαλούμε για έγκρισή σας , προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω δράσεις του προγράμματος LIVING STREΕTS>> 
 
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. 16/2021 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,την από 26-7-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Μελετών , 
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 

 
Α. Την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πόλης της Κορίνθου για την υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος   living streets, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2021, ως εξής:  
   

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΠΡΟΤΑΣΗ  

LIVINGSTREET1          1-8  ΕΩΣ 8-8/2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Επι της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως εως 
Κολιάτσου γωνία  -
και Εθν. Αντίστασης 
έως Κύπρου γωνία  

-Διοργάνωση Φεστιβάλ 
Σκακιου(6μμ-11μμ) 
 
-Εικαστικά δρώμενα για 
Παιδιά (10π.μ.-1μ.μ) 
 
-Πρασίνισμα δρόμου με φυτά. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ , 
ΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

LIVINGSTREET2 21-8 ΕΩΣ 28-8/2021 ΦΛΟΙΣΒΟΣ -ΠΛΑΤ. 
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
 
 
 
 

Τοποθέτηση οθόνης 
κινηματογράφου και 
καθισμάτων για το κοινό. 
Προβολή 
ταινιών/ντοκιμαντέρ 
αφιερωμένων στην 
κλιματική αλλαγή & την 
περιβαλλοντική προστασία, 
σε θέματα υγείας, ιστορίας, 
σε κοινωνικά θέματα κ.λπ.  

 Διεξαγωγή υπαίθριων 
σεμιναρίων/εργαστηρίων 
(8:30 μ.μ. – 11:00 μ.μ.).  

 Ψηφιακό Πλανητάριο On 
The Go & 
Αστροπαρατήρηση.  

 

Καμία παρέμβαση 

LIVINGSTREET3 11-9 ΕΩΣ 20-9/2021 Ακτή Καλάμια (στο 
Τμήμα της οδού Σίνα 
Από τη γωνία Αγ.  
Όρους έως τη Μεγ. 
Αλεξάνδρου) 

Διοργάνωση έκθεσης τοπικών 
Προϊόντων (6μ.μ.-11μ.μ._ 
Τοποθέτηση ταμπλώ γκράφιτυ 
Τουρνουά πετοσφαίρισης στην 
άμμο 
Διεξαγωγή ποδηλατάδας  & 
ημιμαραθωνίου (18-9-21 και 
ώρα 8μ.μ) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ 
ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
προς ΑΡΧ. ΛΙΜΑΝΙ 
ΛΕΧΑΙΟΥ ΜΕΣΩ 
ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
 

ΑΔΑ: 9ΟΙ2ΩΛ7-2ΦΙ



Β. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας , προς ενημέρωση και τη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων, για την ομαλή υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος LIVING STREETS.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 179 / 2021 

                           
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 30 - 07 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  
 
 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: 9ΟΙ2ΩΛ7-2ΦΙ
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