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1)Ζαχαριά Σπυρίδωνα 2)Μπίτζιο ∆ηµήτριο 3)Κόλλια Κωνσταντίνα
4)Πούρο Γεώργιο 5)Πνευµατικό Αλέξανδρο 6)Μελέτη Χρήστο

7)Κονδύλη Μαρίνο 8)Πιέτρη Γεώργιο

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ ΑΕ Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

77 του Ν. 4555/2018, σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Οκτωβρίου

2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορίνθου µε θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης:

1. Επί εισηγήσεως περί αιτούµενης χορήγησης άδειας για είσοδο – έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο

στάθµευσης επί της οδού Ερµού µε αρ. 38Α στην πόλη της Κορίνθου.

2. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης εκ νέου άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων και ανάκληση χορηγηθεί-

σας (αρ. 68/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου οχηµάτων

µονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρµακευτικής κάνναβης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΙ-

ΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Λούτσα – Παππά» ∆.Κ. Εξαµιλίων του ∆ήµου Κοριν-

θίων.

3. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδεια εισόδου – εξόδου οχηµάτων εγκατάστασης (Κ.Α.∆.) της εται-

ρείας  «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  CARGO A.E.» στη θέση «Κρητικά» Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου

του ∆ήµου Κορινθίων.

4. Επί  εισηγήσεως  περί  έγκρισης  εισόδου  –  εξόδου  οχηµάτων  εγκατάστασης  (µονάδα  παραγωγής

ιχθυοτροφών – ζωοτροφών) της εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ» στη θέση «Κρητικά» της ∆.Κ. Αρχαί-

ας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων.

5. Επί εισηγήσεως περί διαµόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχηµάτων (απότµηση πεζοδροµίου) εγκα-

τάστασης (συνεργείο αυτοκινήτων) του MAITRE MARIO επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου – Εξαµι-

λίων στην πόλη της Κορίνθου.



6. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχηµάτων εγκατάστασης (µονάδα παρα-

γωγής  ασφαλτοσκυροδέµατος)  της  Εταιρείας  «Α.ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α.ΠΙΠΙΛΟΣΟ.Ε.» στη  θέση  «Γκά»

Αθικίων ∆.Κ.Αθικίων του ∆ήµου Κορινθίων.

7. Επί  εισηγήσεως  περί  έγκρισης  υψοµετρικής  µελέτης  οδού  µεταξύ  των  Ο.Τ.358,363α  και  των

Ο.Τ.360,362 &Κ.Φ. 364 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραµιδάκι» του ∆ήµου Κοριν-

θίων.

8. Επί  εισηγήσεως  περί  αιτούµενης  χορήγησης  έγκρισης  διαµόρφωσης  εισόδου–  εξόδου  οχηµάτων

εγκατάστασης (µηχανουργείο) του Χρήστου Πάπαρη στην θέση “Σταθµός Εξαµιλίων ∆.Κ.Εξαµιλίων

του ∆ήµου Κορινθίων

9. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρου (λεύκας) στο προαύλιο του 2ου Λυκείου Κορίνθου.

10. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρου (πεύκου) στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

    ∆ήµαρχος Κορινθίων


