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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  6/2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας  Αρχαίας  
Κορίνθου.  
Θέμα 2ο : «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Αγορά (πλατεία) για εκδήλωση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Σ.Ε.Α.Κ.)» 
  
Σήμερα την  17η Ιουνίου  του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την αριθ. 
πρωτ. 20314/10-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β').   
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) 
Μελών ήταν παρόντα και τα επτά (7) Μέλη, δηλαδή: 
 
Παρόντες:                                                      
1] Κων/νος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος),  
2] Ιωάννης Τσέλιος,  
3] Ελένη Σούκουλη,  
4] Παναγιώτης Κατσούλης,  
5] Φωτεινή Μαρίνη,  
6] Αικατερίνη Νέζη και  
7] Αναστασία  Ρουστέμη.  
  
Απόντες :   
Ουδείς 
 
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 της 
Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο 
«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Αγορά (πλατεία) για εκδήλωση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Σ.Ε.Α.Κ.)», ενημέρωσε τα Μέλη ότι με το αριθμ. πρωτ. 
113/06.6.2022 έγγραφο ο σύλλογος ζητάει την παραχώρηση του κέντρου της Δ. Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου 
για την διεξαγωγή της εκδήλωσης που διοργανώνει με θέμα «Ημέρα Γαστρονομίας & Ανάδειξης Τοπικών 
Προϊόντων» την Παρασκευή 15.7.2022 στα πλαίσια των θερινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Επίσης με το 
αριθ. πρωτ.  117/09.6.2022 έγγραφο μας ενημέρωσαν ότι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι : εξέδρα για τον chef, διπλή εστία γκαζιού, τραπέζια, καρέκλες τα 
οποία θα προμηθευτούν από τις τοπικές επιχειρήσεις του τόπου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί ο χώρος μπροστά από το κατάστημα του κ. Σενή Δημητρίου του 
Ιωάννη  
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β') και μετά από 
διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του χώρου μπροστά από το κατάστημα του κ. Σενή Δημητρίου του 
Ιωάννη στην Αγορά της Αρχαίας Κορίνθου, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης που διοργανώνει ο 
Σύλλογος Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου (Σ.Ε.Α.Κ.) με θέμα «Ημέρα Γαστρονομίας & Ανάδειξης Τοπικών 
Προϊόντων» την Παρασκευή 15.7.2022 στα πλαίσια των θερινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το 
ιστορικό της παρούσας απόφασης . 



Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2022   

 
                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Αρχ. Κόρινθος, 20 - 6 - 2022 
Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 


