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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  4/2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου.  
Θέμα 2o : «Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δημοτική Κοινότητα Αρχ. Κορίνθου» 
           
 Σήμερα την  08η Μαρτίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 π.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
6497/04-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση, που 
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, 
συνεδρίασε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου σύμφωνα με 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), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β') και την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) 
Μελών ήταν παρόντα έξι (6) Μέλη, δηλαδή: 
 
Παρόντες:                                                      
1]Κων/νος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος), 2]Παναγιώτης Κατσούλης, 3]Ελένη Σούκουλη, 4]Ιωάννης Τσέλιος, 5] 
Φωτεινή Μαρίνη και 6] Αικατερίνη Νέζη .   
Απόντες :   
1] Αναστασία  Ρουστέμη 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαχαραλάμπους Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.                                                     
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και 
για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δημοτική 
Κοινότητα Αρχ. Κορίνθου», ενημέρωσε τα Μέλη ότι έπειτα από μια δύσκολη περίοδο λόγω της υγειονομικής 
κρίσης με τον covid 19 θα επιστρέψουμε όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που 
προτιθέμεθα να προγραμματίσουμε. Θα πρέπει να προσκαλέσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους να 
προσκομίσουν τα προγράμματα εκδηλώσεών τους προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός των 
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αρχαία Κόρινθο στοχεύοντας στην ψυχαγωγία, την τέχνη και 
τον πολιτισμό.  
Επίσης προτάθηκε στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις να συμπεριληφθεί και μια παράσταση από την Θεατρική 
Ομάδα ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ, στην Αρχαία Κόρινθο. 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 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), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β') και την εγκύκλιο ΥΠ. 
ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022 και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να προσκληθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι να προσκομίσουν τα προγράμματα εκδηλώσεών τους 
προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Δημοτική 
Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου. 
Να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Αρχαία Κόρινθο και μια 
παράσταση από την Θεατρική Ομάδα ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ.  
  

https://dimosnet.gr/blog/laws/427106/
https://dimosnet.gr/blog/laws/427106/
https://dimosnet.gr/blog/laws/427555/
https://dimosnet.gr/blog/laws/427555/


Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2/2022   

                                            
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Αρχ. Κόρινθος, 18 - 03 - 2022 
Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
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