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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      
 

Από το Πρακτικό 9/04-10-2021 της τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου 
του Δήμου Κορινθίων 

                    Αριθμός Απόφασης  22/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. : Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022.  
 
 
Στην Κόρινθο και στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου όπου παρευρίσκεται η Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 9η  τακτική συνεδρίαση για δεύτερη φορά του  Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 28354/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
της κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο 
διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών 
συμβούλων, την 04η Οκτωβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 
10:00,  σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΚΥΑ την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
58531/25-9-2021(ΦΕΚ 4441/25.09.2021-τεύχος Β') 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 την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
6:00», 426/ΑΠ 77233/13-11-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 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 έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα  επτά  (07) 
μέλη, δηλαδή: 
 
 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Γιαννίκος Γεώργιος 

2.  Γκίλλας Θωμάς 2.  Λαζόπουλος Παναγιώτης 

3. Μακγλάρας Γεώργιος  3. Κατεμής Σπυρίδων 

4. Ράλλη Αικατερίνη 4. Καλλίρη Μαρία 

5. Ταμπούκος Ιωάννης  

6.  Καραχρήστος Αθανάσιος  

7. Καλκανάς Ιωάννης  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
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Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών 
του συμβουλίου: 
το υπ΄ αριθμ. 24109/24-08-2021 έγγραφο του Δήμου,  σύμφωνα με το οποίο πρέπει να προτείνουμε τα έργα, 
εργασίες και προμήθειες ιεραρχημένα για το έτος 2022. 
την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852.2010, το συμβούλιο της Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα 
τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην 
εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων 
της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 
Στη συνέχεια προτάθηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου τα έργα που πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου  ως κατωτέρω:  
ΚΤΗΡΙΑ 
• Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου 
• Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Κεραμιδάκι Κορίνθου (παραλία καλάμια) 
• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου και Μουσείου Μικρασιατών και Προσφυγικών Κειμηλίων στην Ιώνια στο παλιό 
δημοτικό ιατρείο (Λεωφ. Κορίνθου και Λουτρακίου γωνία) 
ΑΡΔΕΥΣΗ  
• Ολοκλήρωση έργου άρδευσης καλλιεργειών από το νερό του βιολογικού καθαρισμού στην Κόρινθο 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
• Ανάπλαση των τριών εισόδων της πόλης  
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση, ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου με κατασκευή νέου κτηρίου νεοκλασικού 
τύπου 
• Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου στο Φλοίσβο  
• Κατασκευή πλατείας και παιδικής χαράς στην Ποσειδωνία  
• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στον ΟΣΕ  
• Ανάπλαση πεζοδρόμηση πέριξ του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου 
• Ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Συνοικισμό  
• Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις) 
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση παιδικής χαράς στην Καλλιθέα Κορίνθου 
• Συντήρηση – Ανάπλαση πεζοδρομίων σε όλη την πόλη  
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  
• Να περιληφθεί στο δήμο το τμήμα μεταξύ παλιού και νέου Αιγιαλού  
• Κατασκευή μαρίνας 350 θέσεων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου  
• Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ποσειδωνίας  
• Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Κορίνθου στην περιοχή ΚΑΛΑΜΙΑ  
• Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Κορίνθου στην οδό Κροκιδά και στην οδό Αγ. Νικολάου  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Μετά τον αποχαρακτηρισμό της Π.Ε.Ο.Α.Κ.,  κατασκευή 5 συνδετήριων κυκλοφοριακών κόμβων στην Π.Ε.Ο.Α.Κ. 
που θα ενώσει τις περιοχές Συνοικισμού – Καλλιθέας, Αγ. Άννας – Νεάπολης, Γυμνασίου – Λυκείου – 
Νεκροταφείου, Αγίου Γεωργίου 
• Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου ή τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση Λεωφόρου Αθηνών 
και Ποσειδωνίας  
ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ 
• Διαγραμμίσεις με κατευθύνσεις  
• Εφαρμογή του σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου με οδοποιίες, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους  
• Αγροτική οδοποιία σε όλη την πόλη  
• Διάνοιξη οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα καλάμια  από Κωστή Παλαμά έως πεζογέφυρα 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
• Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Μπαθαρίστρα Κορίνθου  
• Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ στην παραλία Ποσειδωνίας  
• Ανακατασκευή- Ανακαίνιση-Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου 
Κορίνθου 
• Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Κόρινθο σε χώρο που θα αποκτήσει ο δήμος. 
• Μετά την ολοκλήρωση αδειοδότησης του κολυμβητηρίου Κορίνθου ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου 
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Συνοικισμό Κορίνθου  
• Ολοκλήρωση του έργου κατασκευή γηπέδων τένις στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Κορίνθου  
• Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ στην παραλία Ποσειδωνίας  
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• Κατασκευή πάρκων Γυμναστικής με σύγχρονα όργανα και μηχανήματα στην Ποσειδωνία και τα Καλάμια  
• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στα δέκα στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στο Στρατόπεδο Κορίνθου. 
ΠΑΙΔΕΙΑ  
• Κατασκευή 7ου Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Ποσειδωνία 
• Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
• Ανακαίνιση και επέκταση οστεοφυλακίου νεκροταφείου Κορίνθου 
• Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου για τις ανάγκες της πόλης της Κορίνθου 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
• Έξυπνη πόλη έξυπνος δήμος  
•  Σύστημα έξυπνων αισθητήρων κάδων απορριμμάτων 
•  Σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων 
•  Σύστημα ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης και ενημέρωσης πολιτών  
•  Σύστημα έξυπνων φαναριών  
•  Σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών 
•  Ενεργειακή αναβάθμιση και φωτισμός όλων των κτηρίων της πόλης της Κορίνθου που ανήκουν στο δήμο.  
  
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό 
τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, 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), ψήφισαν υπέρ και οι επτά Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαργαρίτα 
Αμπαδιωτάκη, 2. Θωμάς Γκίλλας, 3. Γεώργιος Μαγκλάρας, 4.Ιωάννης Ταμπούκος, 5. Αθανάσιος Καραχρήστος, 6. 
Ιωάννης Καλκανάς και 7. Αικατερίνη Ράλλη.    

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια 
περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την ΚΥΑ 
την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 58531/25-9-2021(ΦΕΚ 4441/25.09.2021-τεύχος Β') 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 την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 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) 
Προτείνει για το έτος 2022 τα κατωτέρω έργα: 
ΚΤΗΡΙΑ 
• Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου 
• Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Κεραμιδάκι Κορίνθου (παραλία καλάμια) 
• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου και Μουσείου Μικρασιατών και Προσφυγικών Κειμηλίων στην Ιώνια στο παλιό 
δημοτικό ιατρείο (Λεωφ. Κορίνθου και Λουτρακίου γωνία) 
ΑΡΔΕΥΣΗ  
• Ολοκλήρωση έργου άρδευσης καλλιεργειών από το νερό του βιολογικού καθαρισμού στην Κόρινθο 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
• Ανάπλαση των τριών εισόδων της πόλης  
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση, ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου με κατασκευή νέου κτηρίου νεοκλασικού 
τύπου 
• Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου στο Φλοίσβο  
• Κατασκευή πλατείας και παιδικής χαράς στην Ποσειδωνία  
• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στον ΟΣΕ  
• Ανάπλαση πεζοδρόμηση πέριξ του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου 
• Ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Συνοικισμό  
• Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις) 
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση παιδικής χαράς στην Καλλιθέα Κορίνθου 
• Συντήρηση – Ανάπλαση πεζοδρομίων σε όλη την πόλη  
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  
• Να περιληφθεί στο δήμο το τμήμα μεταξύ παλιού και νέου Αιγιαλού  
• Κατασκευή μαρίνας 350 θέσεων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου  
• Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ποσειδωνίας  
• Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Κορίνθου στην περιοχή ΚΑΛΑΜΙΑ  
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• Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Κορίνθου στην οδό Κροκιδά και στην οδό Αγ. Νικολάου  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
• Μετά τον αποχαρακτηρισμό της Π.Ε.Ο.Α.Κ.,  κατασκευή 5 συνδετήριων κυκλοφοριακών κόμβων στην Π.Ε.Ο.Α.Κ. 
που θα ενώσει τις περιοχές Συνοικισμού – Καλλιθέας, Αγ. Άννας – Νεάπολης, Γυμνασίου – Λυκείου – 
Νεκροταφείου, Αγίου Γεωργίου 
• Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου ή τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση Λεωφόρου Αθηνών 
και Ποσειδωνίας  
ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ 
• Διαγραμμίσεις με κατευθύνσεις  
• Εφαρμογή του σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου με οδοποιίες, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους  
• Αγροτική οδοποιία σε όλη την πόλη  
• Διάνοιξη οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα καλάμια  από Κωστή Παλαμά έως πεζογέφυρα 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
• Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Μπαθαρίστρα Κορίνθου  
• Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ στην παραλία Ποσειδωνίας  
• Ανακατασκευή- Ανακαίνιση-Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου 
Κορίνθου 
• Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Κόρινθο σε χώρο που θα αποκτήσει ο δήμος. 
• Μετά την ολοκλήρωση αδειοδότησης του κολυμβητηρίου Κορίνθου ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου 
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Συνοικισμό Κορίνθου  
• Ολοκλήρωση του έργου κατασκευή γηπέδων τένις στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Κορίνθου  
• Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ στην παραλία Ποσειδωνίας  
• Κατασκευή πάρκων Γυμναστικής με σύγχρονα όργανα και μηχανήματα στην Ποσειδωνία και τα Καλάμια  
• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στα δέκα στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στο Στρατόπεδο Κορίνθου. 
ΠΑΙΔΕΙΑ  
• Κατασκευή 7ου Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Ποσειδωνία 
• Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
• Ανακαίνιση και επέκταση οστεοφυλακίου νεκροταφείου Κορίνθου 
• Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου για τις ανάγκες της πόλης της Κορίνθου 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
• Έξυπνη πόλη έξυπνος δήμος  
•  Σύστημα έξυπνων αισθητήρων κάδων απορριμμάτων 
•  Σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων 
•  Σύστημα ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης και ενημέρωσης πολιτών  
•  Σύστημα έξυπνων φαναριών  
•  Σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών 
•  Ενεργειακή αναβάθμιση και φωτισμός όλων των κτηρίων της πόλης της Κορίνθου που ανήκουν στο δήμο.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/22/2021. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 06-10-2021 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 
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