
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 14/06.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 165/2022 
 
Θέμα  13ο Η.Δ. «Επί εισήγησης της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης για εμποροπανηγύρεις έτους 2022»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, για δεύτερη φορά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, τις 
διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676 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 τη Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Τετάρτη  15η Ιουνίου 2022 
και ώρα 6:00»,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 18362/02-06-2022 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  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  Μέλη, δηλαδή:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Καρασάββας Ιωάννης 
11. Πνευματικός Αλέξανδρος 
12. Μελέτης Χρήστος 
13. Μπουρσέ Ηλίας 
14. Σταυρέλης Νικόλαος,  
15. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
16. Μουρούτσος Γεώργιος  
17. Μανωλάκης Δημήτριος  
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Κονδύλης Μαρίνος 
20. Λαμπρινός Παναγιώτης 
21. Κορδώσης Χρήστος 
22. Πιέτρης Τιμολέων 
23. Ξύδη Μιχαλίτσα 
24. Τζέκου Παρασκευή 
25. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2. Κεφάλας Σταύρος\ 
3. Ζώγκος Ανδρέας 
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Καλλίρης Πελοπίδας 
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
7. Πλατής Σπυρίδων 
8. Πιέτρης Γεώργιος 

 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
3. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας 

Κορίνθου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. 

Βασιλείου 
15. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
18. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
19. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα 
 

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 για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Επί εισήγησης της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης για εμποροπανηγύρεις έτους 2022», 
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23-5-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής: 

«Εισηγήσεις της ΔΤΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο για εμποροπανηγύρεις έτους 2022» 
1. Εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία των δύο εμποροπανηγύρεων ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ) και  

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (30-1 ΙΟΥΛΙΟΥ) για το έτος 2022 λόγω της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-05-2022 και της 
ισχύουσας Νομοθεσίας. 

2.  Εισήγηση για την  συγκρότηση  Επιτροπής Κληρώσεως για όλες τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου έτους 
2022 

3.  Εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία των λοιπών εμποροπανηγύρεων  
 

Έχοντας υπ' όψη : 
1. Τον Ν.4849/2021 (ΦΕΚ Α' 207/05-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και κυρίως του 
άρθρου 40. 

2. Την ΑΔΣ 452/2018 Τροποποίηση κανονισμού Εμποροπανηγύρεων (ΨΒ25ΩΛ7-ΨΧ9) και ΑΔΣ 188/2019 Τελών 
Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ ΩΝ51ΩΛ7-ΚΒΚ)”οι οποίες θεωρήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , με τις 
με αρ. Πρωτ. 20163/25-02-2019 (ΑΔΑ ΩΣ79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ )και 92439/16-05-2019 (ΑΔΑ ΩΣΤ3ΟΡ1Φ-ΒΕ6) 
Αποφάσεις αντίστοιχα. 

3. Την Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/13-05-2022 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 
και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» η οποία αποτελεί συνέχεια της Εθνικής 
Πολιτικής για την αντιμετώπιση της Παγκόσμιας Υγειονομικής κρίσης και η οποία ανανεώνεται ανά 
δεκαπενθήμερο ανάλογα με τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες.» 
Σας αποστέλλουμε δύο εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για την εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων . 

 
Α. Εισήγηση  για την εύρυθμη λειτουργία των δύο εμποροπανηγύρεων ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ) και  ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (30-1 ΙΟΥΛΙΟΥ) 
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Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. του Ν. 4849/2021 «Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαμβάνουν οι δήμοι» 
Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου εμποροπανηγύρεως . Οι 
άδειες έχουν αυστηρά ισχύ δύο ημερών, ήτοι από την 1Η πρωινή έως την 12Η βραδινή  εκάστης εμποροπανήγυρης σε 
χώρους που έχουν καθοριστεί  από τον ισχύοντα κανονισμό του δήμου .( ΑΔΣ 452/2018 Τροποποίηση κανονισμού 
Εμποροπανηγύρεων (ΨΒ25ΩΛ7-ΨΧ9). 
Το προβλεπόμενο τέλος έχει καθοριστεί με την ΑΔΣ 188/2019 «Τελών Εμποροπανηγύρεων» (ΑΔΑ ΩΝ51ΩΛ7-ΚΒΚ)” 
Για το έτος 2022 η Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από υποδείξεις της  Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης , συνέταξε σχέδιο 
στο οποίο γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των ισχυουσών  συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις 
άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α  και με γνώμονα την αναγκαιότητα της τήρησης των ισχυουσών 
υγειονομικών συνθηκών, της ισχύουσας νομοθεσίας., του κανονισμού  και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
των εμποροπανηγύρεων  όπως φαίνεται περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα :  
 

ΤΟΠΙΚΗ Η 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ –
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ-

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

. 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 
ΙΟΥΝΙΟΥ) 

-ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από 
Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου 
Παπανδρέου) Ζώνη Α΄ θέσεις 104 επί 
της οδού Κολοκοτρώνη 104 θέσεις (1-
104) (32ευρώ/τμ ημερησίως) 

150 θέσεις και 3 
καντίνες 
 

ΟΔΟΣ Αράτου  (από Περιάνδρου έως 
Εθνικής Αντιστάσεως) Ζώνη Β΄ θέσεις 

46 (επί της οδού Αράτου 46 θέσεις 
(1Α-46Α) (25ευρώ /τ.μ ημερησίως) 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (30-1 

ΙΟΥΛΙΟΥ) 

-δρόμος από τον Ιερό Ναό προς τον 
Ξενία 80 θέσεις  10ευρώ /τ.μ 

ημερησίως) 
 

80 θέσεις και 3 
καντίνες 

 

• Όπως εμφαίνεται στον ανωτέρω πίνακα , ο αριθμός των θέσεων δεν υπερβαίνει τον ανώτερο αριθμό θέσεων που έχουν 
προβλεφθεί από τον κανονισμό του δήμου. 

1. Για κάθε πανηγύρι κατατίθεται αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πρωτόκολλο του 
δήμου ή στο μαιλ του δήμου. Η αίτηση -υπεύθυνη δήλωση θα αποτελεί επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσής μας . 
Σε αυτήν, θα προβλέπονται όλα τα απαιτούμενα για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Η απόδοση των θέσεων θα 
γίνει  ύστερα από κλήρωση από την επιτροπή κληρώσεως , η οποία θα γίνει παρουσία όποιων εκ των συμμετεχόντων 
επιθυμούν, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.  

2. Οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν κατά την αίτησή τους ότι θα αποδεχτούν ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της 
κληρώσεως. 
 
Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι εντός δύο ημερών σύμφωνα με τον Ισχύοντα 
Κανονισμό του Δήμου ,  θα πρέπει να έχουν : 
Α. αποδεχτεί την θέση τους  
Β. Να έχουν καταθέσει στο ΙBAN του δήμου το ποσό του τέλους 
Σε περίπτωση που δεν αποδεχτούν την θέση και δεν  καταθέσουν το ποσό  του τέλους στο IBAN το οποίο θα 
αναγράφεται στην ανακοίνωση μας τότε η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης θα αποδώσει τις θέσεις στους επιλαχόντες. 

 
Β  Εισήγηση για την συγκρότηση  Επιτροπής Κληρώσεως για όλες τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου το έτος 

2022 
 
Προτείνουμε την σύσταση επιτροπής κληρώσεως για όλες τις εμποροπανηγύρεις του δήμου  αποτελούμενη από την 
Αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνα Κόλλια με αναπληρωτή αυτής τον αντιδήμαρχο κ.  Γεώργιο Πούρο , την 
Διευθύντρια Τοπικής Ανάπτυξης κ. Γαρυφαλιά Χριστοπούλου  με αναπληρώτριά της την κ. Στυλιανή Κόλλια και τον 
υπάλληλο του Δήμου κ. Δημήτριο Λυγάκη,  με αναπληρώτρια του την κ. Μαργαρίτη Μαργαρίτα .  
Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν οι ενδιαφερόμενοι τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα 
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Τα αποτελέσματα των κληρώσεων θα αποστέλλονται άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση . Παρακαλούμε τον 
αξιότιμο κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνουν έγκαιρα την  
σχετική απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων (4 μέρες μετά την αποστολή από την επιτροπή Κληρώσεως των 
αποτελεσμάτων . 
 
Γ. Εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία των λοιπών εμποροπανηγύρεων έτους 2022 
 
 Οι  λοιπές εμποροπανηγύρεις, μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τις 
ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα υφιστάμενα σχέδια του Κανονισμού .   
 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε με απόφασή σας  για τις παραπάνω εισηγήσεις μας.  
 
Συνημμένα 
• Σχέδια Εμποροπανηγύρεων». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του, την από 23-5-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης, τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.:30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676 Β΄) ΚΥΑ, 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.- Για την εύρυθμη λειτουργία των δύο εμποροπανηγύρεων της 28ης & 29ης Ιουνίου 2022, εορτή Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου (τοπική εορτή) στη Κόρινθο καθώς και την 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2022, εορτή Αγίων Αναργύρων στη 
Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, λόγω της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-05-2022 και της ισχύουσας Νομοθεσίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. 
 

Β.- Συγκροτεί τριμελή (3) επιτροπή κληρώσεως για όλες τις εμποροπανηγύρεις του δήμου,  αποτελούμενη από τα 

κατωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 1) την κα Κωνσταντίνα Κόλλια,  Αρμόδια Αντιδήμαρχο,  με αναπληρωτή 

τον κ. Γεώργιο Πούρο, Αντιδήμαρχο, 2) την κα  Χριστοπούλου Γαρυφαλλιά, Διευθύντρια Τοπικής Ανάπτυξης με 

αναπληρώτριά της την κα. Στυλιανή Κόλλια υπάλληλο του Δήμου και 3) τον κ. Δημήτριο Λυγάκη,  υπάλληλο του Δήμου 

με αναπληρωτή του την  κα Μαργαρίτα Μαργαρίτη υπάλληλο του Δήμου. 

Γ._ Οι  λοιπές εμποροπανηγύρεις, να λειτουργήσουν κανονικά, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τις 

ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα υφιστάμενα σχέδια του Κανονισμού 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14/ 165 / 2022 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 08 - 06 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΩΛ7-ΛΔΙ
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