
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 6/02.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 48/2022 
Θέμα 3ο  Ε.Η.Δ. «Μετατόπιση και μετεγκατάσταση της κας  Ana Cuko στο περίπτερο επί της συμβολής των 
οδών Εθνικής Αντίστασης και Αδειμάντου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Μαρτίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη και ώρα 18:00 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, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ. 
2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 
75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 
766/18-2-2022 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 19  Φεβρουαρίου 
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 5747/25-
02-2022 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 πέντε (25) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 1ου 

ΘΗΔ 

16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Δόντης Μιχαήλ 

19. Καρασάββας Ιωάννης,  
20. Καλλίρης Πελοπίδας , αποσυνδέθηκε στο μέσον του 1ου 

ΘΗΔ 
21. Πιέτρης Γεώργιος 
22. Κορδώσης Χρήστος, έκτος σύνδεσης στη ψηφοφορία του 

1ου ΘΗΔ 
23. Πιέτρης Τιμολέων 
24. Γκερζελής Ιωάννης 
25. Ξύδη Μιχαλίτσα  

 
 

1. Μελέτης Χρήστος  
2. Λαμπρινός Παναγιώτης 
3. Κονδύλης Μαρίνος,  
4. Σταυρέλης Νικόλαος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ 
5. Τζέκου Παρασκευή   
6. Μανωλάκης Δημήτριος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ 

7. Στριμενοπούλου Γεωργία, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ 

8. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο 

μέσον  του 3ου ΕΗΔΘ. 
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. 
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Σημειώνεται ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Ζώγκος Ανδρέας, 2. Στριμενοπούλου Γεωργία, 3.Μουρούτσος Γεώργιος, 
4.Μανωλάκης Δημήτριος, 5.Δόντης Μιχαήλ, 6.Πιέτρης Γεώργιος και 7. Πιέτρης Τιμολέων κατά τη ψηφοφορία του 
θέματος ήσαν εκτός σύνδεσης. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο 
οποίος πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Μετατόπιση και 
μετεγκατάσταση της κας  Ana Cuko στο περίπτερο επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντίστασης και 
Αδειμάντου» επειδή είναι επιτακτική ανάγκη συνέχισης της διακοπείσας μίσθωσης.     
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και 
ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.    
 
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος την εισήγησή του ανάφερε ότι με την αριθμ. 58/2018 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στη Λεωφ. Αθηνών 130 -έναντι του Νοσοκομείου 
Κορίνθου, στη πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου, ως η πλέον ενδεδειγμένη θέση.  Επειδή εκεί το περίπτερο δεν ήταν ίσης 
οικονομικής αξίας, -ως διαφαίνετο- υπάρχουν λόγοι που μας υποχρεώνουν να  μεταφερθεί σε άλλη , ισοδύναμη, από 
οικονομικής αξίας θέση. Επίσης έχει ληφθεί στο παρελθόν κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
(112/2016) περί λειτουργίας περιπτέρων, σύμφωνα με την οποία όταν λήγουν οι αδειοδοτήσεις και οι μισθώσεις να μην 
συνεχίζεται η λειτουργία των περιπτέρων, αλλά να κλείνουν – καταργούνται. Σήμερα θα ήθελα να κάνουμε μια 
εξαίρεση, γιατί προτείνω τη μεταφορά του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Αδειμάντου και Εθνικής Αντίστασης και 
είναι ένας συγκεκριμένος λόγος για να μεταφερθεί εκεί. Είναι ισοδύναμης αξίας και το περίπτερο του οποίου έχει λήξει 
η μίσθωση δεν μπορούμε να το αφήσουμε κλειστό. Γιατί είναι ένας χώρος που κατά καιρούς υπάρχει παραβατικότητα 
και χρειάζεται να υπάρχει συνεχής κινητικότητα και φωτισμός σ΄ αυτό το σημείο. Προτείνω ν΄ ακυρώσουμε εν μέρει τη 
παλιά απόφαση (κανονιστική) και για τη συγκεκριμένη ειδική περίπτωση να ψηφίσουμε τη μεταφορά του περιπτέρου 
εκεί.   
 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι κατ΄ αρχήν δεν θα πρέπει να μιλήσουμε σε 
καμιά περίπτωση για κατάργηση ή εν μέρει κατάργηση της κανονιστικής απόφασης. Εδώ επειδή υπάρχει μια μεγάλη 
αδικία , όσον αφορά τον επιμισθωτή του συγκεκριμένου περιπτέρου, που ήταν απέναντι από το Νοσοκομείο, να 
θεωρήσουμε ότι αυτή η μίσθωση είναι συνεχόμενη και συνεχίζεται σε άλλο χώρο  και όταν λήξει  η μίσθωση το 
περίπτερο αυτό πρέπει ν΄ απομακρυνθεί. Με αυτή την προϋπόθεση  κι εμείς συμφωνούμε , γιατί πραγματικά και ο 
Δήμος θα ξεμπλέξει από μια αντιπαράθεση πολλών ετών, γιατί ήταν πολύ άδικο αυτό που είχε αποφασίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο τότε, που έλεγε στη μισθώτρια κα. Cuko  να πάει στην πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου, που εκεί υπήρχαν δύο 
(2) περίπτερα. Επειδή, όμως, δεν υπάρχει εμπορευσιμότητα τα τελευταία δέκα πέντε (15) χρόνια, έκλεισαν όλα τα 
περίπτερα. Δεν μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή η μετατόπιση του περιπτέρου αντιστοιχούσε σε άλλη ίσης 
οικονομικής αξίας θέση. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η καλλίτερη θέση και να θεωρήσουμε ότι η μίσθωση αυτή είναι 
συνεχιζόμενη  και επειδή με δική μας ευθύνη και πρωτοβουλία έκλεισε αυτό το περίπτερο στο Νοσοκομείο, θα μπορεί 
να μπει στη θέση που είναι στην οδό Αδειμάντου και Εθν. Αντίστασης και να συνεχίσει αυτή η μίσθωση. Σε καμία 
περίπτωση όμως να μη γραφεί στην απόφαση ότι καταργείται εν μέρει η παλιά κανονιστική απόφαση.  
Πολλοί Σύμβουλοι εστίασαν στην ύπαρξη ποδηλατοδρόμου που διέρχεται από το περίπτερο της Εθν. Αντίστασης και 
Αδειμάντου και μήπως ενοχλεί η θέση του περιπτέρου, όπως έγινε πρόσφατα για άλλο περίπτερο στο κέντρο της πόλης 
καθώς και ότι το εν λόγω περίπτερο λειτουργεί με άλλον μισθωτή.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε ότι ο ποδηλατόδρομος δεν ενοχλείται από το περίπτερο και ότι η μίσθωση έχει λήξει και ότι 
παρανόμως  λειτουργεί το περίπτερο εκεί.   
Ο Πρόεδρος περατωθείσης της διαλογικής συζήτησης έθεσε την πρόταση του Δημάρχου : «Μετατόπιση και 
μετεγκατάσταση της κας  Ana Cuko στο περίπτερο επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντίστασης και 
Αδειμάντου» σε ονομαστική ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
  
Επί είκοσι ένα (21) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν: 
Δέκα πέντε (15) Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου ( οι  κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας 
Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Μπίτζιος Δημήτριος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, 6. Καρσιώτης Παναγιώτης, 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος, 8. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 9.  Μπουρσέ Ηλίας, 10. Κεφάλας Σταύρος, 11. 
Ταγαράς Βασίλειος, 12. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 13. Καρασάββας Ιωάννης, 14. Καλλίρης Πελοπίδας και 15. 
Γκερζελής Ιωάννης)  
Δύο (2)  Σύμβουλοι κατά της πρότασης ( οι κ.κ. 1) Πούρος Γεώργιος και 2) Πλατής Σπυρίδων) 
Δύο (2) Σύμβουλοι έδωσαν λευκή ψήφο ( οι κ.κ. 1. Χρήστος Κορδώσης και 2. Ξύδη Μιχαλίτσα) 
Δύο (2) Σύμβουλοι δήλωσαν ότι απέχουν ( οι κ.κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος και Κυριαζής Αντώνιος)  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εκτενή αναφορά του Δημάρχου επί του 
θέματος, την γενομένη ψηφοφορία, τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης (ΑΔΣ 116/2016), τις εγκυκλίους 
426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766 Β΄), το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με (15) θετικές ψήφους  
 
Τη Μετατόπιση και μετεγκατάσταση της κας  Ana Cuko στο περίπτερο επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντίστασης 
και Αδειμάντου, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. 
 

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 48 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 09- 3 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

    Αντώνιος Κυριαζής 
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