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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      

Από το Πρακτικό 12/27-12-2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων 

                              Αριθμός Απόφασης  34/2022 
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. : Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και των θέσεων υπαίθριων αγορών- λαϊκών 
αγορών, εμποροπανηγύρεων.  
 
Στην Κόρινθο και στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου όπου παρευρίσκεται η Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 12η  τακτική συνεδρίαση (για πρώτη φορά) του  Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 61545/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
της κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο 
διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών 
συμβούλων, την 27η Δεκεμβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 90 του  Ν. 4555/2018 (ΥΠ. ΕΣ εγκ. 88/59846/21-8-2019),  αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών 
συμμετείχαν τα  επτά  (7) μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Ράλλη Αικατερίνη 

2. Καλκανάς Ιωάννης 2. Γιαννίκος Γεώργιος 

3. Μακγλάρας Γεώργιος 3. Λαζόπουλος Παναγιώτης 

4. Ταμπούκος Ιωάννης 4. Κατεμής Σπυρίδων    

5. Καραχρήστος Αθανάσιος  

6. Γκίλλας Θωμάς  

7. Καλλίρη Μαρία  

  

  

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
 
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης. 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο,  Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και 
των θέσεων υπαίθριων αγορών- λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,  είχε αποσταλεί στα μέλη του Κοινοτικού  
Συμβουλίου, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 57901/05-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης  – Τμήμα 
Εμπορίου και Υπηρεσιών,  το  οποίο καθ΄ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής: 
«Θέμα: "Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των θέσεων υπαίθριων 
οργανωμένων αγορών στην Κοινότητα Κορίνθου. 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 79 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε ισχύει .  
2. Το άρθρο 84 του N, 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύγα Α') «Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 

τριακοσίων  (300) κατοίκων - Αντικατάσταση τοι) άρθρου 83 του v. 3852/2010 » 
3. τις διατάξεις N. 4849/2021 (φεκ 207/05-11-2021 τεύχος A')  
4. Την απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου 2/12/2018, η οποία λήφθηκε ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας μας 

και περιλάμβανε κοινόχρηστους χώρους αποτυπωμένους σε σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας (9558/19-03-2018)  
5.  Την αναγκαιότητα για την λήψη γνωμοδοτικής απόφασης του Συμβουλίου σας για τον καθορισμό χώρων 
υπαίθριων  οργανωμένων αγορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παρακαλούμε για την λήψη γνωμοδοτικής απόφασης με την οποία θα προτείνετε τους χώρους και τον αριθμό 
των θέσεων υπαίθριων οργανωμένων αγορών, προκειμένου να προβούμε δικές μας ενέργειες. (άρθρο 25 του Ν. 
4849/2Ο21)» .- 
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 Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό 
τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, και δεδομένου ότι τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 
(άρθρο 90, του Ν. 4555/2019), ψήφισαν υπέρ και οι επτά (7) Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαργαρίτα Αμπαδιωτάκη, 2. 
Γεώργιος Μαγκλάρας, 3. Ιωάννης Ταμπούκος, 4. Αθανάσιος Καραχρήστος, 5. Θωμάς Γκίλλας, 6. Μαρία Καλλίρη και  
7. Ιωάννης Καλκανάς.   

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια 
περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω έγγραφο, τις 
προηγούμενες  αποφάσεις της Κοινότητας Κορίνθου και όσα στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και δεδομένου 
ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 90, του Ν. 4555/2019) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Γνωμοδοτεί: 
Α:  για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων και των θέσεων υπαίθριων οργανωμένων αγορών στην Κοινότητα 
Κορίνθου ως εξής: 
Κάρβουνα: Δύο (2)  θέσεις για (τρεις ημέρες το έτος)  
Γ. Παπανδρέου μετά τον κυκλικό κόμβο μια (1) θέση 
Εθνικής Αντίστασης -  Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) μια (1) θέση 
Καλαμπόκι – κάστανα: Οκτώ (8 ) θέσεις  
Μ. Αλεξάνδρου (2 θέσεις) 
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη  (Περιβολάκια) μια (1) θέση 
Άγιος Νικόλαος μια (1) θέση 
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός μια (1) θέση 
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (2 θέσεις) 
Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού μια (1) θέση 
Λουκουμάδες: Δύο (2) θέσεις  
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) μια (1) θέση 
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός μια (1) θέση 
Μπιζού : τρεις (3) θέσεις ως εξής:  
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου μια (1) θέση  
Μ. Αλεξάνδρου δύο (2) θέσεις 
Χαρταετούς: δύο (2) θέσεις 
Ποσειδωνία (1 θέση) 
Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής μια (1) θέση 
Οι ανωτέρω θέσεις παραχωρούνται για δύο ημέρες, εντός του έτους 
Καντίνες:   
Τέρμα περιοχής Καλάμια μια (1) θέση 
Είδη λαϊκής τέχνης – Ξύλινα βαρέλια: 
Στο 80 χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου μια (1) θέση για τρεις μήνες 
Πρωτογενή προϊόντα (αυγά, άνθη, ελιές, μέλι, ξηροί καρποί, όσπρια, οπωροκηπευτικά, πουλερικά, αλιευτικά κ.α.) 
σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 τηρουμένου του άρθρου 17 του 4264/2014: 
 Άγιος Νικόλαος μια (1) θέση. 
Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα μια (1) θέση. 
Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνα (θέση 1) για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα μια (1) θέση. 
Εκθέσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, βιβλίου κ.λ.π) 
Μ. Αλεξάνδρου (1 θέση). 
Χρήση Κ.Χ. για Λουνα Παρκ, Τσίρκο και λοιπά θεάματα: 
Η παραχώρηση χώρου σε Λούνα – Πάρκ, Τσίρκο, παγοδρόμιο και λοιπές επιχειρήσεις θεαμάτων. 
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου παγοδρόμιο μια (1) θέση. 
Ποσειδωνία Ο.Τ. 532 ΚΑΕΚ 2805535509001 Λούνα – Πάρκ, Τσίρκο και λοιπές επιχειρήσεις θεαμάτων μια (1) θέση. 
Β: για την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στην πόλη της Κορίνθου,  Αποστόλου Παύλου, Κοίμησης της 

Θεοτόκου (Συνοικισμός) και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, να παραμείνουν όπως έχουν διαμορφωθεί με αποφάσεις 

ως προς τους  χώρους  και τις ημέρες λειτουργίας. 

Γ. για τους χώρους διεξαγωγής των υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών στην πόλη της Κορίνθου,  να παραμείνουν όπως 
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έχουν διαμορφωθεί με αποφάσεις ως προς τους χώρους και τις ημέρες λειτουργίας. 

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/34/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 28-12-2022 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 


