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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 3/19.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης  14/2022

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το 
έτος 2021»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός 
Απριλίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τρίτη και ώρα 
10:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, σε 
τακτική συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 75 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 643/ΑΠ69472/24-9-2021 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 20354/08-4-2022 
(ΦΕΚ 1724 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 
έως και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. 10942/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. 
Βασιλείου Νανόπουλου-Δημάρχου Κορινθίων, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 75  σε κάθε έναν των Συμβούλων 
χωριστά, (όπως έχουν εκλεγεί με την αριθμ. 2/6/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΠΔΩΛ7-04Λ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) καθώς και στους Αντιδημάρχους  που 
έχουν οριστεί με την αριθμ. 399/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΚ6ΩΛ7-Ι4Ω)  σε ορθή 
επανάληψη απόφαση Δημάρχου Κορινθίων. 

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη 
απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (09) Μελών συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη οκτώ  (08) Μέλη, δηλαδή:

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουρσέ Ηλίας -Αντ/δρος-

Προεδρεύων
1.Νανόπουλος Βασίλειος -

Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς  Σπυρίδων 2.  Κονδύλης Μαρίνος
3. Πιέτρης  Τιμολέων          3.  Πιέτρης Γεώργιος
4. Γκερζελής Ιωάννης          
5. Ραντίτσα -Βασιλάκου 

Μαρίνα
6. Μπίτζιος Δημήτριος -

αναπληρωτής Παπαϊωάννου  



Ευάγγελου

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει «Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται 
θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήμου, προσκαλούνται 
υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων 
κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο», κλήθηκε  και η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, κα. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, η οποία δεν 
συμμετείχε.  Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κλήθηκαν και οι 
επικεφαλής των παρατάξεων «ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.κ. Ξύδη Μιχαλίτσα, η οποία συμμετείχε και Τζέκου 
Παρασκευή.
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από την Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου 
Κορινθίων.
Στη σημερινή συνεδρίαση Προεδρεύει ο κ. Μπουρσέ Ηλίας – Αντιπρόεδρος 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, Βασιλείου Νανόπουλου – Δημάρχου Κορινθίων. 

Ο Προεδρεύων  Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και για το ανωτέρω 1ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2021»,  έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -
Αρμοδιότητες» όπου ορίζεται: «2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει 
ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της , η οποία 
συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.»
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Προέδρου για τα 
πεπραγμένα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ζήτησε από το σώμα την 
έγκρισή της. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της 
προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα 
ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, 
την εισήγηση του Προέδρου,  τις ανωτέρω διατάξεις  και όλες τις ισχύουσες, 
σχετικές, νομοθετικές διατάξεις 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

Εισηγείται, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την έγκριση των 
πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021, ως εξής: 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΗΝ  05-2-2021

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αριθ. Απόφασης  1/ 1 / 2021



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την χορήγηση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης του Ελαιουργικού 
Συν/σμού Σπαθοβουνίου στην Κοινότητα Κουταλά του Δήμου Κορινθίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αριθ. Απόφασης  1/ 2 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση απότμησης κρασπέδου πεζοδρομίου και την σήμανση απαγόρευσης 
στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων επί της οδού 
Πατρών με αρ. 126 του ρυμοτομικού σχεδίου της  περιοχής  ‘Κεραμιδάκι’ της 
πόλης της Κορίνθου όπως σημειώνεται στο συνημμένο της παρούσας σχέδιο 
του πολ.  Μηχανικού Νίκου Γρίσπου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας.   
    
Αριθ. Απόφασης  1/ 3 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων  σε βιομηχανική  μονάδα επί 
των οδών  Ιωνίας και Καισαρείας εντός σχεδίου πόλης  της περιοχής  
‘Μπαθαρίστρα - Δέλτα’ της  Κοινότητας Κορίνθου του  Δήμου Κορινθίων  και 
εμφανίζεται στο  τοπογραφικό διάγραμμα συνταχθέντα από τον  Παναγιώτη 
Κουίνη  Πολιτικό Μηχανικό  και την τεχνική έκθεση  του ιδίου μηχανικού, 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   
 
Αριθ. Απόφασης  1/ 4 / 2021  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου εγκατάστασης σε ακίνητο που 
εκμισθώνει η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε.» στη θέση ΄΄Κοσμάς-Λούτσα 
Παππά΄΄ της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων και εμφανίζεται στο  
τοπογραφικό διάγραμμα συνταχθέντα από τον  Γιώργο Πετρίτση  Πολιτικό 
Μηχανικό  και την τεχνική έκθεση  του ιδίου μηχανικού,   σύμφωνα με την 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  
  
Αριθ. Απόφασης  1/ 5 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων  εγκατάστασης  σε γήπεδο 
συνιδιοκτησίας Δημητρίου Τούσουλη και Χρήστου Τούσουλη που βρίσκεται στη  
θέση  ‘ΦΡΕΓΓΡΑ ‘ της Κοινότητας Σοφικού του Δήμου  Κορινθίων και 
εμφανίζεται στο συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500  
συνταχθέντα από  την Νικολέττα Γιάννου  πολιτικό μηχανικό ΤΕ  και  τη 
συνημμένη τεχνική περιγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

 Αριθ. Απόφασης  1/ 6 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά πλειοψηφία (Κονδύλης Μαρίνος) 
εισηγείται στο Δημοτικό την μη χορήγηση άδειας διέλευσης –στάθμευσης 
οχήματος μεταφοράς ατόμου με ειδικές ανάγκες στο πεζοδρομημένο τμήμα 
του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου. 

Αριθ. Απόφασης  1/ 7 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την άδεια διέλευσης –προσωρινής στάσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με 
αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της 
Κορίνθου. 

Αριθ. Απόφασης  1/ 8 / 2021



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την κοπή ενός δένδρου (πεύκου) στην Κοινότητα Χιλιομοδίου

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΗΝ  01-6-2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αριθ. Απόφασης  2/ 9 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την αποδοχή της αίτησης, τον καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση 
εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Νικολέτας 
Σούκουλη του Ανδρέα και της Αγγελικής με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 
09 στο ο.τ.   679 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής <<Μπαθαρίστρα 
– Δέλτα>> του  Δήμου Κορινθίων, την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

                                                                                         
Αριθ. Απόφασης  2/ 10 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων βιοτεχνίας παραγωγής 
γαντιών στη θέση «Μοναστήρι» της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, της Δ.Ε. 
Τενέας, του Δήμου Κορινθίων, όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:500 συνταχθέντα από τον κ. Νικόλαο Γρίσπο Πολιτικό Μηχανικό 
και τη συνημμένη τεχνική έκθεση μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων, 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   
 
Αριθ. Απόφασης  2/ 11 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων  εγκατάστασης (μονάδα 
παραγωγής μαξιλαριών, παπλωμάτων και μασκών προσώπου ιατρικής χρήσης) 
της εταιρείας ‘ΦΑΙΜΠΕΡ Λευκών ειδών και ειδών ατομικής προστασίας 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’ σε γήπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία 
‘Αρβανίτης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία’ που βρίσκεται στη 
θέση ‘ Αγ. Δημήτριος’ της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων και 
εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500  
συνταχθέντα από  τον Χρ. Παπαναστασίου Πολιτικό Μηχανικό – Μηχανολόγο 
Μηχανικό και τη συνημμένη τεχνική περιγραφή,   σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας.   
 
Αριθ. Απόφασης  2/ 12 / 2021  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την αποδοχή της αίτησης, τον καθορισμό τιμής μονάδος για το 
προσκυρούμενο τμήμα γης  113,06 τ.μ. της ανωτέρω ιδιοκτησίας, σύμφωνα  με 
το αριθμ. πρωτ. 7163/461/30-03-2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  της 
παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006  του Δήμου, σε εκατόν είκοσι  
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.), την σύνταξη συμβολαιογραφικής 
πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.    

        
Αριθ. Απόφασης  2/ 13 / 2021  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό,  τον 
καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης συνολικής επιφάνειας 7,52 τ.μ 
προς την τελική ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης αρχικής ιδιοκτησίας 
0514007 και κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 04 στο Ο.Τ. 689 του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου 
Κορινθίων, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 12609/οικ/958/19-5-2021 



πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου, την καταβολή του οφειλόμενου 
ποσού της προσκύρωσης από τον ιδιοκτήτη προς το Δήμο και την σύνταξη 
σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω 
προσκύρωση.                                    

Αριθ. Απόφασης  2/ 14/ 2021  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την αποδοχή των αιτήσεων,  τον καθορισμό τιμής μονάδος για το έλλειμα γης 
82,70 τ.μ. της ανωτέρω ιδιοκτησίας, σε εκατόν είκοσι  ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο (120 €/τ.μ.) ήτοι το συνολικό ποσό των 9.924,00€ και για τα 
απαλλοτριωτέα επικείμενα της ιδιοκτησίας τους το ποσό των 15.455,00€ 
(αμπέλι 1,66στρμ*8€/τμ=13.280€, κρεβατίνα κατ' αποκοπή 1.500€, 
συρματόπλεγμα 50μ.μ.*13,50€/μμ=675€) σύμφωνα με τις τιμές του αρ. 1/2013 
Πρακτικού της Επιτροπής του αρθ. 1 του Π.Δ. 5/1986, την σύνταξη 
συμβολαιογραφικής πράξης.

Αριθ. Απόφασης  2/15 / 2021  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την αποδοχή των αιτήσεων, τον καθορισμό τιμής μονάδος για το 
προσκυρούμενο τμήμα γης 5,72τμ,  σύμφωνα με  το από 20-11-2020 πρακτικό 
της τριμελούς επιτροπής του Δήμου, σε εκατόν είκοσι  ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο (120 €/τ.μ.) για την διεύρυνση δημοτικής οδού, την σύνταξη 
συμβολαιογραφικής πράξης.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΗΝ  27-7-2021

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων, την ρύθμιση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πόλης 
της Κορίνθου για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος   living 
streets , κατά τις ημέρες και ώρες, σύμφωνα με την από  26-7-2021 εισήγηση 
του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Ιωάννη Γκερζελή              
 Αριθ. Απόφασης  3 / 16 / 2021

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΝ  25-8-2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αριθ. Απόφασης  4 / 17 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων, υπέρ της έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού 
διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 
«Ωραίας Ελένης» της Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν 
του αιτήματος της «ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» διά της Τεχνικής 
Εταιρίας «ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»        

Αριθ. Απόφασης  4 / 18 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την αποδοχή της αίτησης του κ. Γέγιου Ανδρέα του Γεωργίου και 
της Βασιλικής, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. 
κτ. 0601004 και τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα 
γης 3,03τμ,  σύμφωνα με  το από 09-08-2021 πρακτικό της τριμελούς 
επιτροπής του Δήμου, σε εκατόν είκοσι  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 
€/τ.μ.). 



 Αριθ. Απόφασης  4 / 19 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου εγκατάστασης  οχημάτων 
του Γεώργιου Αδαμόπουλου στη θέση «Σκουτέλα» ή «Αεροδρόμιο» Κοινότητας 
Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων.

 Αριθ. Απόφασης  4 / 20 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση απότμησης με υποβιβασμό του υφιστάμενου 
πεζοδρομίου επί της ΠΕΟ Κορίνθου -Πατρών στην Κοινότητα Λεχαίου του 
Δήμου Κορινθίων προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος καθώς 
και η έξοδος των οχημάτων σε νέο πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας  με 
την επωνυμία  «ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α. & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» εντός του 
οικισμού Λεχαίου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων       

Αριθ. Απόφασης  4 / 21 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση εισόδου- εξόδου  οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα 
υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων) της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε.» 
στην θέση ΄΄Λούτσα – Παππά ΄΄ της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου 
Κορινθίων     

Αριθ. Απόφασης  4 / 22/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης της εταιρείας «ΤΣΩΤΟΣ-ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» 
που βρίσκεται σε ακίνητο (γήπεδο) στην θέση ‘Πεδίο Βολής’ Κοινότητας 
Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

Αριθ. Απόφασης  4 / 23 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης της εταιρείας ‘ΑΦΟΙ ΔΑΦΝΗ ΟΕ’ σε ακίνητο (γήπεδο) που 
βρίσκεται στην θέση ‘ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ’ ή ‘ΚΑΡΚΟΥΛΑ’ Κοινότητας Εξαμιλίων του 
Δήμου Κορινθίων.

Αριθ. Απόφασης  4 / 24 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης του Αναστασίου Παππά σε ακίνητο (γήπεδο) που βρίσκεται στην 
θέση ‘Λούτσα’ ή ’Παππά’ ή ‘Κοσμά’ της  Κοινότητας Εξαμιλίων.

Αριθ. Απόφασης  4 / 25 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης της εταιρείας ‘Κ.ΔΡΑΒΙΛΛΑΣ-Δ.ΜΠΕΛΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. –
ΕΙΣΑΓΩΤΕΧΝΙΚΗ’ σε ακίνητο (γήπεδο) που βρίσκεται στην θέση ‘Λούτσα’ ή 
‘Παππά ’ Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
     

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΝ  21-9-2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αριθ.  Απόφασης  5/ 26/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων, την ανάκληση της αρ. 3/19/2019 απόφασή της, και την Β. Την 



έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) για 
τη δημιουργία συνολικά τριών (3) θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 
οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας διαστάσεων δύο και πενήντα εκατοστά 
(2,50 μ.) επί πέντε (5,00) μέτρων η κάθε μια στην οδό Κολιάτσου έναντι του 
Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου.
                                                                                                                                                                                                                        
Αριθ.  Απόφασης  5/ 27/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα  ενέκρινε την παραχώρηση μίας 
αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κόρινθο επί της οδού 
Δερβενακίων με αρ. 28 στην πλευρά της οδού που επιτρέπεται η στάθμευση.

 Αριθ.  Απόφασης  5 / 28 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης χορήγησης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ακινήτου (διώροφη οικοδομή κατοικιών με υπόγειο) 
επί της οδού Διονύσου με αρ. 5, εντός του σχεδίου πόλης της περιοχής 
«Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου.  

 Αριθ.  Απόφασης  5 / 29 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης άδειας εισόδου- εξόδου προκειμένου να 
εξυπηρετείται από κοινού η είσοδος και η έξοδος οχημάτων εγκαταστάσεων σε 
δυο όμορα ακίνητα ιδιοκτησίας Σώζοντα Βασιλάκου και Κων/νου Βασιλάκου 
που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.

Αριθ.  Απόφασης  5 / 30 / 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Κορινθίων την έγκριση αιτούμενης άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων 
εγκατάστασης σε ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας με την επωνυμία 
«MEDICANCOIN GREECE A.E.» που βρίσκεται στη θέση ‘Βουκιανά’ Κοινότητας 
Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

Αριθ.  Απόφασης  5/ 31/ 2021 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τη μετατόπιση του ευρισκόμενου περιπτέρου επί της οδού Εθνικής 
Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού, στη Κόρινθο, της κας  Σαμουρκασίδου Ελένης 
του Μηνά, στη νέα θέση -1-,  έναντι Στρατιωτικής Λέσχης,   σύμφωνα με το 
συνημμένο σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αριθ.  Απόφασης  5/ 32/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
: 1.την αναγκαιότητα της δημιουργίας του προβλεπόμενου κοινόχρηστου 
χώρου Κ.Χ. 298 (χώρος στάθμευσης) στο σχέδιο πόλεως Αγιαννιώτικα και την 
απαλλοτρίωση των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών και 2.την σύνταξη 
Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής για τον ως άνω σκοπό.

Αριθ.  Απόφασης  5/ 33/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α. την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κακ 011803 της φερόμενης 
ιδιοκτήτριας Παναγιώτας Αθουσάκη σύζ. Αδάμ επιφάνειας 42,054 τ.μ και με 
κακ 011817 του φερόμενου ιδιοκτήτη Βασίλειου Χριστοδούλου του Γεωργίου 
επιφάνειας 335,11 τ.μ με επίσπευση του Δήμου, για την ορθή και 
ολοκληρωμένη εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού στο ΚΧ 17 της 
Κοινότητας Αθικίων, Β. την καταβολή των αποζημιώσεων από το Δήμο 
Κορινθίων με επίσπευσή του, για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης των 
ιδιοκτησιών του προηγούμενου εδαφίου (α) με την αξία γης των 50,00 €/τμ που 
έχει καθορισθεί στη θέση αυτή από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κορινθίας του 



Υπουργείου Οικονομικών και να παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων οι παραπάνω αποζημιώσεις από τον Δήμο.

Αριθ.  Απόφασης  5/ 34/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση και παραλαβή του Β2 σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου 
Τενέας, όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ 
και ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδομίας.

 Αριθ.  Απόφασης  5/ 35/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τη μείωση της απόστασης του ρυμοτομικού σχεδίου από το υφιστάμενο 
Κοιμητήριο στα Βοσέϊκα στα 50 m,  στην προς πολεοδόμηση περιοχή του 
πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη.     

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΗΝ  22-11-2021
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αριθ.  Απόφασης  6/ 36/ 2021
Τροποποίηση όρων δόμησης στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Τ. Γ 
213 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Κοινότητας 
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφάσισε την ανάκληση του 
θέματος.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 37/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος 
κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα 
Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος του κ. Παναγιώτη 
Τσαλικίδη, αφού με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 
κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο ορθολογικό, συνεχές και ολοκληρωμένο 
στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου.  

Αριθ.  Απόφασης  6/ 38/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  
σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος 
κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Εξαμιλίων του Δήμου 
Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος του κ. Ταφ Σοπότι, αφού με τον τρόπο αυτό 
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο 
ορθολογικό, συνεχές και ολοκληρωμένο στον οικισμό Εξαμιλίων.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 39/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα ενέκρινε την παραχώρηση μίας 
αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, καθώς η υπόγεια θέση στάθμευσης 
που διαθέτει η οικογένεια δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης 
του ΑΜΕΑ τέκνου Μιχ. Ινεμπολίδη.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 40/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας ΚΕΖΕΠΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Κυριάκου και της Μαρίας συζ. Αργ. Καιναρόγλου, με κωδικό 
αριθμό κτηματογράφησης 0613014  που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.853 – ΟΤ 854 



– και ΚΧ 856 στην περίμετρο του σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – 
Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου.
 Αριθ.  Απόφασης  6/ 41/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  
τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης του 
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 8865, για την μεταφορά του κου, 
Κων/νου Ραυτόπουλου του Βασιλείου αποκλειστικά και μόνο για λόγους υγείας 
σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές που ευρίσκονται εντός του πεζοδρομημένου 
κέντρου της πόλης της Κορίνθου.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 42/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τη χορήγηση της αιτούμενης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης σε 
ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας με την επωνυμία «MERYCANN IKE» που 
βρίσκεται στη θέση ‘Αετόπετρα’ (ειδική θέση ‘Σκουτέλα’) της Δημοτικής 
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
κλίμακας 1:500 και την τεχνική έκθεση της μελέτης εισόδου-εξόδου 
συνταχθέντα από  τον κ. Παναγιώτη Κουίνη Πολιτικό Μηχανικό.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 43/ 2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την χορήγηση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης  σε ακίνητο  
εκμετάλλευσης   της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’  και διακριτικό τίτλο  ‘ΠΑΚΟΠΕΛ 
ΑΕ’   στην θέση ‘ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ’  ή’  ‘ΚΑΖΑΡΜΑ’ Κοινότητας  Κορίνθου του 
Δήμου Κορινθίων  και εμφανίζεται στο συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε 
κλίμακα 1:500   συνταχθέντα από  τον Χρ. Παπαναστασίου Πολιτικό Μηχανικό - 
Μηχανολόγο Μηχανικό.

Αριθ.  Απόφασης  6/ 44/ 2021
Επί αιτήματος SUPER MARKET «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για χορήγηση άδειας κοπής δύο 
δέντρων στην οδό Κολιάτσου 69-71 στην Κόρινθο.
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφάσισε την ανάκληση του 
θέματος.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως 
ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 14 / 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ
         
            ΜΠΟΥΡΣΕ  ΗΛΙΑΣ

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,,    2626-04-2022

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων 
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