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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 3ο : «Αίτημα του συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Σ.Ε.Α.Κ.) για 
τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων» 
  
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 «Αίτημα 
του συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Σ.Ε.Α.Κ.) για τοποθέτηση 
διαφημιστικών πινακίδων», έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 11514/21.4.2022  έγγραφο του 
συλλόγου ΣΕΑΚ με το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει αποσταλεί το αριθ. πρωτ. 5575/24.2.2022  έγγραφο στο 
Δήμο για την άδεια και τοποθέτηση πινακίδων QR CODE στην Αρχαία Κόρινθο.  
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 6933/11.3.2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων και Μελετών,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,  το περιεχόμενο του οποίου 
έχει ως εξής:   
<<Θέμα : Περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης πινακίδων στον οικισμό της Αρχαίας Κορίνθου 
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η αρ. πρ. 5575/2022 αίτηση του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου «Η ΤΡΙΗΡΗΣ»  
Κατόπιν του άνω αρ. 1 σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Σύμφωνα με την αριθ. 46526/2020 (ΦΕΚ / Β’/3049/22-7-2020) υπουργική απόφαση περί ρύθμισης όρων και 
προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης άρθρο 2 Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η 
υπαίθρια διαφήμιση : «η προβολή υπαίθριας διαφήμισης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά 
διαμορφωμένα πλαίσια (διαφημιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους χώρους που έχουν 
καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 
και των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2946/2001. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων και οι 
προδιαγραφές κατασκευής τους διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ν. 
2946/2001, καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο της παρούσας 
απόφασης». 
Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση Άρθρο 1 Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης:  
«Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους: 



α) Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε 
παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). 
β) Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα των δρόμων και 
πεζοδρομίων καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. 
Μετά από σχετική έρευνα στο αρχείο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι, στον οικισμό της Αρχαίας 
Κορίνθου δεν έχει καθορισθεί με απόφαση του Δήμου Κορινθίων χώροι για την προβολή υπαίθριας 
διαφήμισης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και ως εκ τούτου το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται 
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για ενέργειες>>.  
Ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων 
και Μελετών,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων  
Με τον Πρόεδρο συμφώνησαν οι Σύμβουλοι κ.κ. : Τσέλιος Ιωάννης, Κατσούλης Παναγιώτης, Μαρίνη 
Φωτεινή και Σούκουλη Ελένη.  
Η κα Ρουστέμη Αναστασία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «..θα ήθελα να ενημερωθώ από το σύλλογο για την 
χρήση των πινακίδων εάν είναι ενημερωτικές ..» και δεν ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Η κα Νέζη Αικατερίνη μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας.  
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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψηφούντων των Συμβούλων κ.κ.: 1. Ρουστέμη Αναστασίας και 2. Νέζη Αικατερίνης) 

 
Την μη χορήγηση άδειας και τοποθέτησης πινακίδων QR CODE στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας 
Κορίνθου σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών,  της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. 
 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2022   

 
                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

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

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 


