
                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 31/29.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  240/2021 
Θέμα Μοναδικό E.Η.Δ.: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για αθλητική εκδήλωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από το Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Κορινθίας (ΣΜΑΚ)» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182 
οικ.17896/20.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021 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 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 27684/24-9-2021 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 είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 

3. Μπίτζιος Δημήτριος 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης     

5. Πούρος  Γεώργιος 

6. Κόλλια Κωνσταντίνα  

7. Καρασάββας Ιωάννης 

8. Πνευματικός Αλέξανδρος 

9. Ταγαράς Βασίλειος 

10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

11. Σταυρέλης Νικόλαος 

12. Μουρούτσος Γεώργιος  

13. Δόντης Μιχαήλ 

14. Κεφάλας Σταύρος 

15. Πλατής Σπυρίδων  

16. Πιέτρης Γεώργιος 

17. Κορδώσης Χρήστος 

18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

19. Ξύδη Μιχαλίτσα 

20. Γκερζελής Ιωάννης  

21. Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

2. Παπαδημητρίου Σωτήριος,  

3. Ζώγκος Ανδρέας 
   4..Λαμπρινός Παναγιώτης 
   5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα,συνδέθηκε στο τέλος του   

        ΕΗΔΘ 

   6. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
   7. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του ΕΗΔΘ. 
   8. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
   9. Μανωλάκης Δημήτριος 
  10. Κονδύλης Μαρίνος 
  11. Καλλίρης Πελοπίδας 
  12. Τζέκου Παρασκευή 
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩ0ΙΩΛ7-2ΛΑ



Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος ήταν εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου  ΘΗΔ 
Ο κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος ήταν εκτός σύνδεσης από το 9ο ΘΗΔ 
Ο κ. Πιέτρης Γεώργιος ήταν εκτός σύνδεσης από το 9ο ΘΗΔ 
 
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 πρότεινε στο Σώμα 
της συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος με τίτλο «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία 
Παναγή Τσαλδάρη για αθλητική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από το Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Κορινθίας 
(ΣΜΑΚ)» επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 09-10-2021.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός 
ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  

Ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 27999/28-09-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως 
εξής: 

 

<<Θέμα: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για αθλητική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 
Σχετ.: η υπ. αριθμ. 27990/28-9-2021 αίτηση με το καταστατικό και την υπεύθυνη δήλωση του Συλλόγου .  
 
Έχει  κατατεθεί στην Οικονομική Υπηρεσία η  αρ. πρωτ. 27990/28-9-2021 αίτηση του συλλόγου ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -ΣΜΑΚ- με την οποία ζητείται  η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 60 τ.μ. στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη , για 
διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης στις 09/10/2021 και ώρες 20:00 -22:00 . Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι μη κερδοσκοπικός. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4483/2017 οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρούνται δωρεάν για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων που αφορά ι τις 10 
μέρες και αφορά κοινωνική αλληλεγγύη ή δράσεις τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής, με 
την υποχρέωση των φορέων -διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. 
Κατόπιν τούτου: 
Παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου 60 τ.μ. στην 
πλατεία Παναγή Τσαλδάρη στην Κόρινθο στις 09/10/2021 και ώρες 20:00 -22:00 για τη διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη προστασία από τον COVID-19>> 

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 αριθμ. Πρωτ. 27999/28-09-2021 
εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 66 
του Ν. 4483/2017, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 182 οικ. 17896/20.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 
Δ1αΓ.Π.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021-τεύχος 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 

Παραχωρεί, κοινόχρηστο χώρο 60 τ.μ. στη πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, στο Σύλλογο ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΣΜΑΚ), για τη διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την 9η Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 20:00 έως 
και 22:00, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία από τον COVID-19. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης,  η εταιρεία υποχρεούνται να παραδώσει τον ανωτέρω χώρο καθαρό και να αποκαταστήσει τυχόν 
ζημιές που μπορεί να  προκληθούν . 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31 / 240 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 01 - 10 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: ΨΩ0ΙΩΛ7-2ΛΑ


		2021-10-05T08:14:59+0300
	Athens




