
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 17/22.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 178/2022 
 
Θέμα  1ο  Η.Δ. «Απαγόρευση κυκλοφορίας επί της Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου κατά 
τους θερινούς μήνες» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
21627/17-06-2022 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 απών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων ,αποχώρησε στο τέλος του 4ου 

ΘΗΔ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος 

του 1ου   ΘΗΔ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΗΔΘ 
10. Πνευματικός Αλέξανδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος,  
12. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
13. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 

3ου ΘΗΔ  
14. Μανωλάκης Δημήτριος  
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 

4ου ΘΗΔ 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου 

ΘΗΔ 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Ταγαράς Βασίλειος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          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. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 

 

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. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
14. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
17. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
20. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
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 «Απαγόρευση κυκλοφορίας επί της Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου κατά τους 
θερινούς μήνες», έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. 3/2022 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου για 
το κλείσιμο των δρόμων της Αγοράς κατά τους θερινούς μήνες. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την αριθ. πρωτ. 
22677/22.6.2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:  
 
<< ΘΕΜΑ: Πρόταση περί λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στο δημοτικό οδικό δίκτυο της 

Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου 

Σχετ.: 1) Η υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου 

2) Η υπ’ αριθμ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων 

Κατόπιν του άνω σχετικού το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου με την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασή του 

αποφάσισε την αναγκαιότητα για το κλείσιμο της Αγοράς στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου από την οδό Περιάνδρου 

έως την οδό Απόλλωνος κατά τους θερινούς μήνες από 15/5 έως 10/9 και από ώρα 20:30 έως ώρα 01:30 νυχτερινή 

σύμφωνα με το ιστορικό της υπ΄ όψη απόφασης 

Η Δημοτική Αρχή με την αριθμ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασίσει την προσωρινή 

απαγόρευση κυκλοφορίας στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου για το χρονικό διάστημα από 7-6-2021 μέχρι και 10 

Σεπτεμβρίου 2021 από ώρα 21:00 έως και 01:30 νυχτερινή καθημερινά συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και 

Κυριακής. Επιπλέον το Σάββατο και την Κυριακή η απαγόρευση κυκλοφορίας ίσχυε και από ώρα 13:30 έως και ώρα 

17:00. 

Η υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1.Στον οικισμό της Αρχαίας Κορίνθου δεν έχουν εγκριθεί από τη Δημοτική Αρχή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας και της παρόδιας στάθμευσης των διερχόμενων οχημάτων. 
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2.Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινόχρηστων χώρων μεταξύ των άλλων και στην Κοινότητα της Αρχαίας 

Κορίνθου αναφέρονται στην ισχύουσα αρ. 239/2007 κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα. 

3.Η εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου το προηγούμενο έτος δεν 

δημιούργησε κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιθέτως ευνόησε την προσέλευση επισκεπτών και καταναλωτών 

δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες. 

4.Κατά μήκος των οδικών τμημάτων της περιοχής παρέμβασης μέσου πλάτους οκτώ (8) μέτρων δεν υφίστανται 

πεζοδρόμια και έχει διαμορφωθεί ενιαία το δάπεδο όπου επί το πλείστον καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα και 

τον αστικό εξοπλισμό, παρατηρείται δε η στάση και στάθμευση κατά μήκος των οδών προκαλώντας δυσχέρεια στην 

απρόσκοπτη διέλευση των πεζών ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. 

5.Δεν διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς από την κεντρική πλατεία του οικισμού. 

προτείνει την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 

2696/1999, Α΄ 57) στην Αρχαία Κόρινθο στα πλαίσια των διατάξεων της απόφασης 20396/29.03.2022 «Παράταση 

ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/20» με την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης 

και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ όπως παρακάτω : 

α. Διακοπή κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου που διέρχεται από το κέντρο του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου και 

συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών με στοιχεία 1-2 , και 2-4 και 2-3 που δείχνονται στο συνημμένο απόσπασμα 

χάρτη. 

β. Οι ημέρες και ώρες διακοπής κυκλοφορίας, θα καθοριστούν μετά από τις σχετικές αποφάσεις των Συλλογικών 

Οργάνων του Δήμου. 

γ. Η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων κατά την ισχύ των άνω μέτρων θα διεξάγεται από οδούς παρακείμενες των 

ανωτέρω οδικών τμημάτων . 

δ. Η σήμανση και η τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) για την διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και η 

άρση αυτής θα γίνει με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου . 

ε. Για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως τα Ασθενοφόρα, τα Πυροσβεστικά, τα οχήματα της Αστυνομίας, τα 

Υπηρεσιακά οχήματα των υπηρεσιών του Δήμου, των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης επί 

των οδικών τμημάτων δεν θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. 

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι μικρής κλίμακας και έχει τοπικό και προσωρινό χαρακτήρα, αυξάνει δε τη ασφάλεια των 

χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης και βελτιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες κατά την θερινή 

περίοδο όπου και αυξάνεται η επισκεψιμότητα. 

Το παρόν -μεταξύ των άλλων- αποστέλλεται στην Αρχαιολογική υπηρεσία και στην Αστυνομική Αρχή για τη διατύπωση 

γνωμοδότησης προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1)Η υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου 

2)Η υπ’ αριθμ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων 

3)Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη >>. 

Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε όπως είχατε δεσμευθεί θα φέρνατε κυκλοφοριακή μελέτη για την 

Κοινότητα της Αρχαίας Κορίνθου. Αντ. Αυτού σήμερα έρχεται μια απόφαση της Κοινότητας, η οποία θεωρεί αναγκαίο 

το κλείσιμο της αγοράς  από την  οδό Περιάνδρου έως την οδό Απόλλωνος κατά τους θερινούς μήνες και μέχρι 10 

Σεπτεμβρίου 2022 και από ώρα 20:30 έως 1:30 νυχτερινή, πλην όμως εμείς θα το ψηφίσουμε με την επιφύλαξη ότι δεν 

θα έχουμε ευθύνη για κάποιο ατύχημα που μπορεί να συμβεί αν πέσει κάποιος πάνω στις μπάρες.  

Στη συνέχει πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν θα τοποθετηθούν 

μπάρες αλλά κώνοι όπως τοποθετούνται κάθε φορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου 

ατυχήματος.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθμ. 3 / 2022 απόφαση της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, καθώς και την αριθ. 
πρωτ. 22677/22.6.2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α΄ 57),  την απόφαση 20396/29.03.2022 το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι 
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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 

( και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου) 
 

 
Τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α΄ 57) στην 

Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια των διατάξεων της απόφασης 

20396/29.03.2022 «Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/20» με την προϋπόθεση ακώλυτης 

διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ,  

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως κατωτέρω : 

α. Διακοπή κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου που διέρχεται από το κέντρο του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου και 

συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών με στοιχεία 1-2 , και 2-4 και 2-3 που δείχνονται στο συνημμένο απόσπασμα 

χάρτη. 

β. Η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση ισχύει από την λήψη της παρούσας απόφασης μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου 2022 

και από ώρα 21:00 έως και 1:30 νυχτερινή καθημερινά συμπεριλαμβανομένου του Σάββατου και της Κυριακής. 

Επιπλέον το Σάββατο και την Κυριακή η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και από ώρα 13:30 έως και ώρα 17:00. 

γ. Η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων κατά την ισχύ των άνω μέτρων θα διεξάγεται από οδούς παρακείμενες 

των ανωτέρω οδικών τμημάτων . 

δ. Η σήμανση και η τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) για την διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και η 

άρση αυτής θα γίνει με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου . 

ε. Για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως τα Ασθενοφόρα, τα Πυροσβεστικά, τα οχήματα της Αστυνομίας, τα 

Υπηρεσιακά οχήματα των υπηρεσιών του Δήμου, των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης επί 

των οδικών τμημάτων δεν θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. 

Η ανωτέρω ρύθμιση είναι μικρής κλίμακας και έχει τοπικό και προσωρινό χαρακτήρα, αυξάνει δε την ασφάλεια των 

χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης και βελτιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες κατά την θερινή 

περίοδο όπου και αυξάνεται η επισκεψιμότητα. 

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

                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 178 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-06 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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