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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 16/07.06.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 102/2021
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: <<Απαγόρευση κυκλοφορίας επί της πλατείας στην Αρχαία Κόρινθο>>
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 163οικ. 10556/01.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ.
Δ1αΓ.Π.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 14873/03-06-2021 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 συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
 Ζαχαριάς Σπυρίδων
 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 Μπίτζιος Δημήτριος
 Καρσιώτης Παναγιώτης
 Καρασάββας Ιωάννης
 Πνευματικός Αλέξανδρος
 Ταγαράς Βασίλειος
 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
 Σταυρέλης Νικόλαος
 Μουρούτσος Γεώργιος
 Δόντης Μιχαήλ
 Λαμπρινός Παναγιώτης
 Πλατής Σπυρίδων
 Παπαϊωάννου Ευάγγελος
 Γκερζελής Ιωάννης
 Σπύρου Παναγιώτης
 Τζέκου Παρασκευή

16.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΑΠΟΝΤΑ
Κόλλια Κωνσταντίνα
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Πούρος Γεώργιος, συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
Μελέτης Χρήστος
Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Μπουρσέ Ηλίας
Ζώγκος Ανδρέας
Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
Μανωλάκης Δημήτριος
Κεφάλας Σταύρος, συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
Καλλίρης Πελοπίδας
Πιέτρης Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
Κορδώσης Χρήστος,συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
Πιέτρης Τιμολέων, συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος του Λεχαίου κ. Πούλος Ανδρέας.
Ο κ. Κεφάλας ήταν εκτός σύνδεσης στα 11ο, 12ο και 13ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πιέτρης Γεώργιος ήταν εκτός σύνδεσης στο 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης και
Ο κ. Κονδύλης Μαρίνος ήταν εκτός σύνδεσης στα 9ο και 10ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Απαγόρευση κυκλοφορίας επί της πλατείας στην Αρχαία
Κόρινθο» λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και της επισκεψιμότητας τουριστών αλλοδαπών και ημεδαπών για να
θαυμάσουν τους αρχαιολογικούς χώρους και το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄
αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι:
Υπάρχει αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου, αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, σε συνάντηση μαζί
μου, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πλατεία κάποιες συγκεκριμένες ώρες καθημερινά. Για το σκοπό αυτό υπάρχει
και απόφαση ομόφωνη του Τοπικού Συμβουλίου. Αυτό το μέτρο είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα.
Επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, προτείνουμε τη συζήτηση του θέματος σήμερα και ν΄ αποφασίσουμε αρχικά για την
προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα από σήμερα 7-6-2021 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου
2021 και από ώρα 21:00 έως και 1:30 π.μ. καθημερινά και τα Σάββατο- Κύριακα. Το Σάββατο και Κυριακή επιπλέον την
απαγόρευση κυκλοφορίας από ώρα 13:30 έως και ώρα 17:00. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις
απαραίτητες διαδικασίες για να επανέλθει το θέμα ολοκληρωμένο στο Συμβούλιο, για την οριστική απόφασή μας.
Ο κ. Παπαϊωάννου Κων/νος-Προέδρος της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, ανάφερε ότι όπως είπε και ο Δήμαρχος η ίδια διαδικασία
είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν με καλά αποτελέσματα. Για την προστασία της κοινής χρήσης της δημόσιας κυκλοφορίας, του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική
και τη λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, προτείνουμε το κλείσιμο της Αγοράς, με απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου κατά τους θερινούς μήνες με τον ερχομό τουριστών τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 3/4/16-4-2021 ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η
οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. Απόφ. 4/2021

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
Θέμα 2o : «Λειτουργία των καταστημάτων της αγοράς κατά τους θερινούς μήνες»
Σήμερα την 16η Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9443/12-04-2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για τακτική συνεδρίαση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε
κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, συνεδρίασε το συμβούλιο της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’
4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους 426/77233/ 13.11.2020 και 154 οικ./6020/
05.4.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09.4.2021 (ΦΕΚ 1441/10.4.2021 τεύχος Β').
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) Μελών ήταν παρόντα επτά (7)
Μέλη, δηλαδή:
Παρόντες:
1] Κων/νος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος), 2] Παναγιώτης Κατσούλης, 3] Φωτεινή Μαρίνη, 4] Ελένη Σούκουλη, 5] Αναστασία Ρουστέμη, 6]
Αικατερίνη Νέζη και 7] Ιωάννης Τσέλιος.
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 Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου και για το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λειτουργία των καταστημάτων της αγοράς κατά τους θερινούς μήνες», ενημέρωσε τα
Μέλη του συμβουλίου ότι λόγω έναρξης της θερινής περιόδου και αφού εκλείψουν τα αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του

ΑΔΑ: ΨΨΦΗΩΛ7-36Ω
κορωνοϊού, δεδομένου ότι θα επιτραπεί ο ερχομός τουριστών τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό και για την
προστασία της κοινής χρήσης της δημόσιας κυκλοφορίας, του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική και τη λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, προτείνω το
κλείσιμο της Αγοράς από την οδό Περιάνδρου έως την οδό Απόλλωνος στην Κοινότητα Αρχ. Κορίνθου, κατά τους θερινούς μήνες από
15 Μαΐου έως 10 Σεπτεμβρίου και από ώρα 20:30 έως ώρα 01:30 νυχτερινή.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρχ. Κορίνθου, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’
4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπως τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους 426/77233/ 13.11.2020 και 154 οικ./6020/ 05.4.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09.4.2021 (ΦΕΚ 1441/10.4.2021 τεύχος Β') και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει, το κλείσιμο της Αγοράς στην Κοινότητα Αρχ. 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 παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 4/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Αρχ. Κόρινθος, 23 - 04 - 2021
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

>>

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων στην τοποθέτησή του ανάφερε ότι πράγματι έγινε πριν αρκετά χρόνια μια
μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αρχαία Κόρινθο, όπου προβλέπονταν θέσεις εισόδου και εξόδου λεωφορείων ΚΤΕΛ και
Τουριστικών, θέσεις παρκινγκ, θέσεις στάθμευσης και στάσης, πινακίδες που έδειχναν τη πορεία των πεζών και οχημάτων και
άλλα πολλά. Αυτή η μελέτη δεν απόδωσε όπως περιμέναμε. Εύχομαι αυτή τη φορά η μελέτη να έχει καλύτερη εφαρμογή και
απόδοση. Φυσικά είμαι υπέρμαχος της πεζοδρόμησης της πλατείας. Στηρίζουμε αυτή τη προσπάθεια και εύχομαι αυτή η μελέτη
να εφαρμοστεί πλήρως.
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων στην τοποθέτησή του ανάφερε ότι είμαστε σύμφωνοι με τη πεζοδρόμηση και να
ενημερώσω ότι η τότε μελέτη δεν πήρε νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη λόγω ελλιπών στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων. Και η σημερινή απόφαση δεν έχει τη πλήρη νομιμότητα. Λείπουν έγγραφα, κυκλοφοριακή μελέτη κλπ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόταση -τοποθέτηση του
Δημάρχου, την αρ. 4/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 163 οικ. 10556/01.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και
την Δ1αΓ.Π.οικ. 33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ 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
( και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου)
Τη προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου, από ώρα 21:00 έως και 1:30 νυχτερινή καθημερινά
συμπεριλαμβανομένου του Σάββατου και Κυριακής. Επιπλέον το Σάββατο και την Κυριακή η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και
από ώρα 13:30 έως και ώρα 17:00.
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το χρονικό διάστημα από σήμερα 7-6-2021 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου 2021.
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 102 / 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 - 06 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

