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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 1/02.02.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 
Αριθμός Απόφασης  2/2022 

 
Θέμα 2Ο Η.Δ.: «Επί αιτήματος SUPER MARKET «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», για χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων 
στην οδό Κολιάτσου 69-71 στην Κόρινθο»   
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ 290 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 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», 
ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 2545/28-1-2022 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 επτά  (07) Μέλη, δηλαδή: 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Νανόπουλος Βασίλειος -Πρόεδρος 1.  Μπουρσέ Ηλίας 

2. Ζαχαριάς  Σπυρίδων 2.  Πιέτρης Γεώργιος 

3. Πιέτρης  Τιμολέων  

4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  

5. Γκερζελής Ιωάννης   

6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

7. Δόντης Μιχαήλ, αναπληρώνει τον κ. 
Κονδύλη Μαρίνο 

 

 
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», κλήθηκαν  και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου,  Εξαμιλίων,  
Σολομού, Άσσου, κ.κ.: Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Βλάσσης Αλέξανδρος, Καραβοκύρης Αναστάσιος  και 
Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος αντίστοιχα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.  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.  

 



Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και για το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί αιτήματος SUPER MARKET 
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ», για χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων στην οδό Κολιάτσου 69-71 στην Κόρινθο», 
έθεσε υπόψη των μελών: 
α). την αρ. 44/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία αναβάλλαμε τη συζήτηση του 
θέματος, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία προσκομίσει εμπεριστατωμένη εισήγηση.  
β) την με αριθμ. πρωτ. 33051/09-11-2021 αίτηση του κ. Χειμωνίδη Χρήστου, νόμιμου εκπροσώπου της 
Εταιρείας, με την οποία ζητούν χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων επί της οδού Κολιάτσου 69-71, για την 
διέλευση των επιβατηγών αυτοκινήτων και  
γ) την με αριθμ. πρωτ. 38324/23-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 69-71 
      Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 33051/09-11-21 αίτηση της Εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 
                 β) Το με αρ. πρωτ. 34832/24-11-21 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                 γ) Το με αρ. πρωτ. 35272/29-11-21 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.&Π. 
                 δ) Το με αρ. πρωτ. 35980/03-12-21 έγγραφό μας  
                 ε) Το από 14-12-21 email του μηχανικού της ΔΤΥΠ κ. Ε. Πέππα με θέμα: Αποστολή στοιχείων  

 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
1)τη με αρ. πρωτ. 33051/09-11-21 αίτηση της Εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε., 
2)το με αρ. πρωτ. 35272/29-11-21 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.&Π. με θέμα: «Εισήγηση περί αιτούμενης έγκρισης 
απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (εμπορικό κατάστημα 
τροφίμων και ποτών) επί της Κολιάτσου με αρ. 69-71 στην πόλη της Κορίνθου» η οποία προϋποθέτει την 
μεταφορά του εξοπλισμού πρασίνου (δέντρα) και  
3)το με αρ. πρωτ. 35980/03-12-21 έγγραφό μας που αφορούσε τη χορήγηση του θεωρημένου από την Δ.Τ.Υ. 
& Π. φωτοαντίγραφο της αναφερόμενης στο γ΄ σχετικό έγγραφο τεχνικής έκθεσης -σχεδιαγράμματος  διάταξης 
εισόδου-εξόδου  (αρ. Τα 01-κλίμακα 1:200) που έχει συνταχθεί από τον Μηχανικό κ. Κυριάκο Α. 
Κουτσαρδάκη. 
Εισηγούμαστε 
την μετατόπιση των δύο δέντρων που φύονται στα αιτούμενα τμήματα του πεζοδρομίου προς απότμηση.  
Αναλυτικά προτείνεται : 
α) η μετατόπιση του δέντρου (νερατζιάς) που φύεται στο τμήμα (γ-δ) του ανωτέρω φωτοαντιγράφου κατά τρία 
(3) μέτρα περίπου από την υφιστάμενη θέση του, εκτός του τμήματος από την πλευρά  του σημείου (δ). 
β) η μετατόπιση του δέντρου (μουριάς) που φύεται στο τμήμα (α-β) του ανωτέρω φωτοαντιγράφου κατά πέντε 
μέτρα περίπου από την υφιστάμενη θέση του, εκτός του τμήματος από την πλευρά του σημείου (β), δηλαδή 
κατά προσέγγιση στο κέντρο του τμήματος (β-γ). 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο δέντρα δεν αντιδράσει θετικά στη μεταφύτευση και ξεραθεί, τότε 
προτείνεται να αντικατασταθεί με άλλο του ιδίου είδους, παρόμοιου μεγέθους ή σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό, με ανάλογο αριθμό δέντρων μικρότερου μεγέθους, σε προσφερόμενες θέσεις της συγκεκριμένης 
οδού. 
 
Συν.: Φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων (5)>> 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 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 αριθμ. πρωτ. 38324/23-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 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, 
τη μετατόπιση των δύο δέντρων που φύονται επί της οδού Κολιάτσου  με αρ. 69-71 και ειδικότερα:  
α) την μετατόπιση του δέντρου (νερατζιάς) που φύεται στο τμήμα (γ-δ) του κατωτέρω φωτοαντιγράφου κατά 
τρία (3) μέτρα περίπου από την υφιστάμενη θέση του, εκτός του τμήματος από την πλευρά  του σημείου (δ). 
 



β) την μετατόπιση του δέντρου (μουριάς) που φύεται στο τμήμα (α-β) του κατωτέρω φωτοαντιγράφου κατά 
πέντε μέτρα περίπου από την υφιστάμενη θέση του, εκτός του τμήματος από την πλευρά του σημείου (β), 
δηλαδή κατά προσέγγιση στο κέντρο του τμήματος (β-γ). 
 

 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο δέντρα δεν αντιδράσει θετικά στη μεταφύτευση και ξεραθεί, τότε 
προτείνεται να αντικατασταθεί με άλλο του ιδίου είδους, παρόμοιου μεγέθους ή σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό, με ανάλογο αριθμό δέντρων μικρότερου μεγέθους, σε προσφερόμενες θέσεις της συγκεκριμένης 
οδού. 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 2 / 2022. 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος,,    33-02-2022 

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 
 
 
 
 
 
 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Κορινθίων  
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