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ΕΕ  ΝΝ  ΤΤ  ΑΑ  ΥΥ  ΘΘ  ΑΑ  

 
Σας καλούμε, σε τακτική Συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κορινθίων, με τη 

διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 75, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 

του ν.4555/2018 και τα οριζόμενα  στις  διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  

(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11- 

3-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄767),  την εγκύκλιο 426/ΑΠ. 77233/13-11-2020, αρ. 

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100/08.11.2021, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 

τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00», την 22η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10-:00  για άμεση 

λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Τροποποίηση όρων δόμησης στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Τ. Γ 213 του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων. 
2. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παναγιώτη Τσαλικίδη, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της 

διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων 
χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)». 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ταφ Σοπότι που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της 
διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων 
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χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 35 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011). 

4. Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου 80 στην 
Κόρινθο. 

5. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613014 έναντι των 
ΟΤ 853 – ΟΤ 854 - & ΚΧ 856 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου 
Κορινθίων. 

6. Εισήγηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με ειδικές ανάγκες σε 
πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.  

7. Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της «ΜΕΡΥΚΑΝ Ι.Κ.Ε.» στη θέση 
‘Αετόπετρα’ (ειδική θέση ‘Σκουτέλα’) Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων. 

8. Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας ‘ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ στην θέση ‘ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ’ Ή ‘ΚΑΖΑΡΜΑ’ Κοινότητας Κορίνθου του 
Δήμου Κορινθίων. 

9. Επί αιτήματος SUPER MARKET «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων στην οδό Κολιάτσου 
69-71 στην Κόρινθο. 
 

  
 

Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.  
Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet. 
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android 
και iOS).  
Προτείνεται η χρήση ακουστικών.  
 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                             

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δήμαρχος Κορινθίων 
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