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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 29/27.10.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  277/2020 
 

Θέμα 20ο Η.Δ..: «Κοπή ενός δένδρου (Λεύκας) στην Κοινότητα Στεφανίου»  
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με 
το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32438/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 
4555/2018 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν 
παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή: 
 

        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση του 1ου ΘΗΔ  
7. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε 

πριν τη συζήτηση του 1ου ΘΗΔ  
8. Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε πριν τη συζήτηση 

του 1ου ΘΗΔ  
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου  

ΕΗΔΘ    
10. Ζώγκος Ανδρέας 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Μουρούτσος Γεώργιος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Λαμπρινός Παναγιώτης 
17.  Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
18. Πλατής Σπυρίδων 
19. Πιέτρης Τιμολέων 
20. Σπύρου Παναγιώτης 
21. Γκερζελής Ιωάννης  
22. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Μπίτζιος Δημήτριος 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Ταγαράς Βασίλειος,  
6. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου 

ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου ΘΗΔ 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, 

προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο 
τέλος του 6ου ΘΗΔ   

8. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 

1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ 
9. Καλλίρης Πελοπίδας 
10. Κορδώσης Χρήστος 
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε στο τέλος 

του 2ου ΕΗΔΘ 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Λεχαίου, Άσσου και 
Στεφανίου,  αλλά προσήλθαν μόνο οι  Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λεχαίου και  Άσσου κ.κ. Πούλος Ανδρέας 
και Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων αντίστοιχα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. 39/2020 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί και εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
για την  κοπή ενός (1) δέντρου (λεύκας) στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Επαρχιακή Οδό Αγιονορίου – Στεφανίου, 
περί τα 200 μέτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφανά και με κατεύθυνση προς το Αστεροσκοπείο, στην αριστερή 
άκρη της οδού στην οποία δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και έξω από μάντρα οικίας, επειδή ο κορμός της λεύκας 
αυτής εφάπτεται σχεδόν με την πετρόκτιστη μάντρα της αυλής των κληρονόμων Στ. Μαντζαγρή και όπως 
αναφέρουν στην αίτησή τους, αλλά και υπέδειξαν κατά την αυτοψία, έχει ήδη προκληθεί φθορά σε αυτήν, από 
το ριζικό του σύστημα. Η συνεχόμενη κατά πλάτος αύξηση του δέντρου θα επιδεινώσει το προαναφερόμενο 
πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ταλάντωση του κορμού λόγω ισχυρών ανέμων και ζήτησε την έγκρισή της . 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς 
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 39/2020 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το με αριθμ. πρωτ. 28864/25-9-2020 έγγραφο του Προέδρου της 
Κοινότητας Στεφανίου, το υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ : 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Την κοπή ενός (1) δέντρου (λεύκας) στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Επαρχιακή Οδό Αγιονορίου – Στεφανίου, 
περί τα 200 μέτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφανά και με κατεύθυνση προς το Αστεροσκοπείο, στην αριστερή 
άκρη της οδού στην οποία δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και έξω από μάντρα οικίας, επειδή ο κορμός της λεύκας 
αυτής εφάπτεται σχεδόν με την πετρόκτιστη μάντρα της αυλής των κληρονόμων Στ. Μαντζαγρή και όπως 
αναφέρουν στην αίτησή τους, αλλά και υπέδειξαν κατά την αυτοψία, έχει ήδη προκληθεί φθορά σε αυτήν, από 
το ριζικό του σύστημα. Η συνεχόμενη κατά πλάτος αύξηση του δέντρου θα επιδεινώσει το προαναφερόμενο 
πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ταλάντωση του κορμού λόγω ισχυρών ανέμων. 
 
Β.- Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την 
οικεία Υπηρεσία Δόμησης, προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1 του 
άρθρου 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης  (ΦΕΚ 2605/τ.Β΄/ 15-10-2013), όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29 / 277/ 2020. 

 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος,  03- 11- 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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