
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 9/2022 
Θέμα 1ο Η.Δ. «Έγκριση της Β2 Φάσης της μελέτης ΄΄Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής 
Ακαταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου΄΄στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου»  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με 
το άρθρο 67 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, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 
αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 07  
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
4044/10-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο 
οποίος  συμμετείχε.  

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει αποσυνδεθεί 

από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη 

της συνεδρίασης 

21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι 

τη λήξη της συνεδρίασης 

23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 

2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και 

αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΔΟΧΩΛ7-ΘΝΥ



 
 
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Επίσης παρευρίσκεται ο κ. Φώτης Φωτόπουλος, εκπρόσωπος μελετητής της εταιρείας ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί 
ΕΠΕ, η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης που συζητάμε σήμερα.  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο «Έγκριση της Β2 Φάσης της μελέτης ΄΄Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Ακαταλληλότητας των 
προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου΄΄στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 2/11/08-02-2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η με αριθμ. πρωτ. 3512/215/7-2-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και ως προς το περιεχόμενό της, έχει ως εξής:  

<< 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 2/08.02.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων 

Αριθμός Απόφασης  11/2022 
 
Θέμα 1ο E.Η.Δ.: «Περί έγκρισης της Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου-Λεχαίου», στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος 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. 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. 3329/04-2-2022 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.  Νανόπουλος Βασίλειος -Πρόεδρος 1.  Κονδύλης Μαρίνος 

2. Ζαχαριάς  Σπυρίδων  

3. Πιέτρης  Τιμολέων  

4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  

5. Γκερζελής Ιωάννης   

6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

7. Μπουρσέ Ηλίας  

8. Πιέτρης Γεώργιος  

 
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.  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος με τίτλο:  

ΑΔΑ: ΩΔΟΧΩΛ7-ΘΝΥ



«Περί έγκρισης της Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου-Λεχαίου», στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» επειδή πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο η διαδικασία, για την 
ολοκλήρωση του σχεδίου περιοχών του Δήμου άσσου – Λεχαίου.  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως 
κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.   
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
την με αριθμ. πρωτ. 3512/215/7-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ΄  
όλον το περιεχόμενο έχει ως εξής:  
 

<<Με το υπ’ αρ.  37392/2849/2021 διαβιβαστικό της εταιρείας ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, κατατέθηκε στη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η Β2 φάση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου» για έγκριση και 
παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η μελέτη ελέγχθηκε ως 
προς την πληρότητά της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και βρέθηκε πλήρης. 
 
Όσον αφορά στο ιστορικό της έγκρισης της μελέτης: 
 
Με την αριθμ. 129/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άσσου-Λεχαίου, εγκρίθηκαν οι όροι εκπόνησης της  
μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του 
Δήμου Άσσου – Λεχαίου» η οποία ανατέθηκε στα συνεργαζόμενα και συμπράττοντα γραφεία: «ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΈΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. , ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ». Η σύμβαση 
υπεγράφη με αρ. πρωτ. 653/09-02-2005. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα από το 
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Η μελέτη αφορά τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Άσσου - Λεχαίου, σύμφωνα με την προκήρυξη της μελέτης. Ωστόσο, 
για να εναρμονιστεί η μελέτη με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το γεωγραφικό της αντικείμενο αφορά 
πλέον τη Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου. 
Το Α’ Στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία του (πρώην) Δήμου με το υπ’ αριθμ. 4169/9-8-2005 έγγραφο του 
ανάδοχου σχήματος και παραλήφθηκε με την 16/2006 απόφαση Δ.Σ. Άσσου – Λεχαίου  με «προτάσεις προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της Β’ Φάσης της μελέτης». Στις 23-6-2006 δόθηκε εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου.   
Το Α’ Στάδιο και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας δεν εστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έγκρισή του. 
Το Β’ Στάδιο υποδιαιρείται σε δύο επί μέρους στάδια, το Β1 και το Β2 και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ ( Στάδιο 
Β1) και την οριστικοποίηση του ΓΠΣ (Στάδιο Β2) μετά τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
Το μελετητικό γραφείο παρέδωσε εμπρόθεσμα με το υπ. αριθμ. 17741/17-11-2006 έγγραφό του το Β1 Στάδιο 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της 16/2006 απόφασης Δ.Σ. Άσσου – Λεχαίου. Με την αριθμ. 133/2010 απόφαση 
Δ.Σ. Άσσου-Λεχαίου παραλήφθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης του ΓΠΣ και έγιναν προτάσεις επί συγκεκριμένων 
τροποποιήσεων. Τελικά, το Β1 Στάδιο, παραλήφθηκε και εγκρίθηκε με την 200/2010 απόφαση Δ.Σ. Άσσου – Λεχαίου 
με συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι οποίες έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της μελέτης. 
Η μελέτη κοινοποιήθηκε στους φορείς οι οποίοι εγγράφως γνωμοδότησαν.  
Το Β2 Στάδιο παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 08-11-2011 μη λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ζητούμενων 
τροποποιήσεων από την Υπηρεσία. Συγκεκριμένα δεν ελέγχθηκαν εκ νέου η ορθότητα των δυτικών διοικητικών ορίων 
του δήμου σε σχέση με τον Καποδιστριακό Δήμο Βόχας και η ορθότητα των ορίων του οικισμού Λεχαίου λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία που κατατέθηκαν από ιδιοκτήτες εκτάσεων στο τοπικό διαμέρισμα Λεχαίου και της υπ’ αριθμ. 
18607/20-12-1978 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 17/Δ/1979). 
Κατόπιν, με το υπ’ αριθμ. 18607/2013 έγγραφό της, η επιβλέπουσα αρχή ενημέρωσε τον ανάδοχο για όλα τα θέματα 
που έχρηζαν διόρθωσης και συμπλήρωσης. 
Με εντολή των δημάρχων Κορίνθου και Βέλου-Βόχας δόθηκε εντολή ώστε να διασαφηνιστούν τα διοικητικά όρια μεταξύ 
αυτών. Με την υπ’ αριθμ. 182/2013 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε ο πίνακας με τις συντεταγμένες που 
αποδίδουν το όριο μεταξύ των δύο Δήμων. 
Με το υπ’ αριθμ. 25673/2013 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου 
Κορινθίων απέστειλε στον ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθεί ως προς την αποτύπωση 
των ορίων του οικισμού Λεχαίου στους χάρτες που συνοδεύουν τα παραδοτέα του Β2 Σταδίου της μελέτης. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1192/08-07-2013 υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο οι χάρτες με διορθωμένα τα όρια, όπου ήταν 
εφικτό και ζητήθηκε εξακρίβωση της ορθότητας των ορίων αυτών. 
Υπεβλήθησαν εκ νέου οι διορθωμένοι χάρτες στους αρμόδιους φορείς προς γνωμοδότηση και με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
25207/14 έγγραφο του Δήμου απεστάλησαν οι γνωμοδοτήσεις στον ανάδοχο με σκοπό να ενσωματωθούν οι εκάστοτε 
παρατηρήσεις στη μελέτη 
Σε ότι αφορά στην Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στο πλαίσιο της παρ. 1 του αρθ. 10 της υπ. αριθμ.  
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 ΚΥΑ για το ΓΠΣ Άσσου – Λεχαίου, το ΤΜΗΜΑ Β’ της Γενικής Διεύθυνσης 
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Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με το με αρ. 101752/26-3-2008 έγγραφό του, ενημέρωσε τον Δήμο Άσσου – 
Λεχαίου ότι δεν είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασίας (ήτοι ο Δήμος απαλλάσσεται από τη διαδικασία εκπόνησης 
μελέτης). 
Με την  υπ’ αριθμ. 23/2017 Απόφασή του, το  Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και παρέλαβε το Β2 Στάδιο της μελέτης 
«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου 
Άσσου – Λεχαίου» καθώς και τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32962/26-07-2017 έγγραφό 
της, διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι., το τεύχος 
Γεωλογικής Καταλληλότητας και τα Α, Β1 & Β2 Στάδια της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου». 
Για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του ΓΠΣ Άσσου-Λεχαίου, ήταν απαραίτητη η εκπόνηση και 
έγκριση ΣΜΠΕ άρα και η αναμόρφωση του ήδη εγκεκριμένου Β2 Σταδίου (νέα δεδομένα απογραφής 2011 όφειλαν να 
συμπεριληφθούν καθώς και αντικατάσταση του έτους στόχου - 2041 αντί για 2021). Προς τούτο, κρίθηκε αναγκαία η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Βιώσιμης Πόλης και του Δήμου Κορινθίων. Δυνάμει της 
προγραμματικής αυτής σύμβασης, ανατέθηκε από την Βιώσιμη Πόλη η ολοκλήρωση του ΓΠΣ Άσσου-Λεχαίου στην 
εταιρείας ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. 
Κατόπιν, ο Δήμος Κορινθίων διαβίβασε την ΣΜΠΕ στην Αδειοδοτούσα Αρχή με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26196/2002/13-09-
2021 έγγραφό του. Η αδειοδοτούσα Αρχή, με το υπ’ αριθμ. 163306/04-10-2021 έγγραφό της, διαβίβασε την ΣΜΠΕ για 
στους αρμόδιους φορείς, ενώ ο Δήμος Κορινθίων την υπέβαλε σε δημόσια διαβούλευση (υπ’ αριθμ. πρωτ. 
30197/2338/27-10-2021 έγγραφό του). Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 227753/30-12-2021 απόφαση Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου. 
Κατόπιν των ανωτέρω,  εισηγούμαστε θετικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έγκριση και παραλαβή του Β2 
σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση 
περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου», όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και 

ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας>>. 
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. 3512/215/07-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 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 
( Ο κος. Μπουρσέ Ηλίας έδωσε λευκή ψήφο ) 

Εισηγείται, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την έγκριση και παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – 
Λεχαίου», όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και ελέγχθηκε ως προς την 
πληρότητα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 11 / 2022. 

Ακριβές απόσπασμα 
                                                                        Κόρινθος,,    0099-02-2022 

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                Δήμαρχος Κορινθίων >> 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι  η σημερινή απόφαση είναι 
σημαντική γιατί θα μας επιτρέψει στην περιοχή που παλιά ήταν η Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου, να δημιουργηθεί εκεί 
βιοτεχνολογικό πάρκο και πάρκο υψηλής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της χρήσης κατηγορία Β, ταξινόμηση ΒSL2, αυτό 
σημαίνει ότι θα μπορούν να έρθουν στην περιοχή επιχειρήσεις που θα κάνουν έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή 
προληπτικής ιατρικής και όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις του εξωτερικού. Είναι 
μια επένδυση σημαντική και την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε  με την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου  (ΕΤΑΔ) την 
παραχώρηση στο Δήμο της ανωτέρω αγοράς με τους όρους που έχουν ανακοινωθεί. Θεωρώ ότι το σημερινό βήμα, η 
έγκριση δηλαδή της Β2 Φάσης  της εν θέματι μελέτης και της αλλαγής που χρειάζεται για να εγκατασταθεί εκεί το 
Βιοτεχνολογικό Πάρκο  υψηλής τεχνολογίας, θα μας επιτρέψει πολύ γρήγορα να έχουμε της δημοπράτηση του έργου, την 
ανάπτυξή του  και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων με  ότι καλό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής  και πολλών επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εκεί.  Είναι πολύ 
σημαντική η σημερινή συνεδρίαση και είναι η αρχή για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο η τοπική κοινωνία το 
έχει ανάγκη και νομίζω  ότι θα αλλάξει τελείως την εικόνα την οικονομικής της περιοχής. Εισηγούμαι λοιπόν να γίνει δεκτή η 
πρόταση -εισήγηση της μελετητικής Εταιρείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φωτόπουλο Φώτιο, μελετητή  ο οποίος ανάφερε μεταξύ των άλλων ότι το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Άσσου -Λεχαίου ξεκίνησε το έτος 2004. Το έτος 2005 εγκρίθηκε η Α΄ 
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Φάση, το έτος 2011 η Β΄ Φάση και φτάσαμε το 2017 , δέκα οκτώ (18) χρόνια μετά, να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Κορινθίων πλέον η Β2 Φάση του ΓΠΣ Άσσου – Λεχαίου. Με την αρ. 23/2017 απόφασή του. Όμως, όπως συνέβη 
με το ΓΠΣ του Δήμου Κορινθίων,  δεν είχε εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η εταιρεία μου 
ανέλαβε να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, η οποία και εγκρίθηκε στο τέλος του έτους 2021. Το ΓΠΣ, όπως εγκρίθηκε το έτος 
2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, εκτός από τρία πράγματα.:  
Πρώτον, εναρμονίστηκε με την καινούργια νομοθεσία ως προς τις χρήσεις γης. Δεύτερον, συμπεριελήφθησαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι και Τρίτον προστέθηκε το Τεχνολογικό Πάρκο που ανάφερε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, στο οποίο 
επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης που προβλέπονται για τα τεχνολογικά πάρκα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, είμαι στη 
διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να ενημερωθείτε. 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Συμβούλους να τοποθετηθούν εφόσον το επιθυμούν.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι πράγματι το 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων 
ενέκρινε το Γ.Π.Σ του πρώην Δήμου Άσσου -Λεχαίου. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η επικαιροποίηση της τότε απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του 2017. Δεν έχουμε αντίρρηση  και να ευχηθούμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να 
εγκριθεί -ολοκληρωθεί άμεσα.  Διότι εκτός από τη δυνατότητα για το βιοτεχνολογικό πάρκο, θα μπορούμε να 
προχωρήσουμε και σε πολεοδομικές μελέτες που είναι απαραίτητες στη περιοχή Άσσου – Λεχαίου. Ιδιαίτερα δε στο 
παραλιακό κομμάτι, για να προλάβουμε τις δυσμενείς εξελίξεις μιας άναρχης δόμησης που γίνεται σε μια περιοχή που 
αναπτύσσεται ταχύτατα  τουριστικά και θα επιβαρύνει τη ποιότητα ζωής των δημοτών. Είμαστε θετικοί στην έγκριση της Β2 
Φάσης του Γ.Π.Σ. του Άσσου -Λεχαίου.  
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι κατ'  αρχήν λέμε Ναι. Αλλά εκφράζουμε μερικά ερωτήματα: 
1)Εκφράζουμε την απορία μας για ποιο λόγο δεν γνωμοδότησαν τα 4 Τοπικά Συμβούλια της περιοχής . Ακόμα και  να 
μην απαιτείται από τη νομοθεσία είναι σωστό και δημοκρατικό να ενημερώνονται και να εκφράζουν απόψεις για 
θέματα της περιοχής τους. 
2)Η ανάθεση έγινε το 2003 και η σύμβαση το 2005. Από τότε έχουν παρέλθει 17 χρόνια και έχουν αλλάξει πολλά. 
Έχουν ληφθεί υπόψη; Παράδειγμα το Βιοτεχνολογικό Πάρκο Λεχαίου. 
3)Η Β2 φάση έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2017 με την  23/2017 απόφαση. Για ποιο λόγο το 
ξανασυζητάμε; 
Η κα. Ξύδη Μιχαλίτσα μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή της αναρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος από την Τοπική 
Κοινωνία ώστε να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από τους φορείς της περιοχής για τη μελέτη που συζητάμε. 
Διαπίστωσε η ίδια ότι αφού δεν υπάρχουν αλλαγές στις χρήσεις γης , αυτό είναι ένα εχέγγυο.  
Ο κ. Πούλος Ανδρέας , Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου ανάφερε ότι το θέμα το έχουμε συζητήσει με τους τοπικούς 
παράγοντες και συμβούλους, όχι σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά ανταλλάξαμε απόψεις. Κανείς δεν έχει 
πρόβλημα και αντίρρηση γι΄ αυτό το τεράστιο έργο, το οποίο θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, θα φέρει ανάπτυξη, θα φέρει 
χρήματα στη περιοχή μας. Η τοπική κοινωνία είναι σύμφωνη και αδημονεί θα έλεγα για να ξεκινήσει το έργο.  
Ο κ. Πούρος Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανάφερε στη τοποθέτησή του ότι το έτος 2003 η Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον 
Γεώργιο Πίσκοπο και εγώ ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, συμμετείχαμε σ΄ ένα μεγάλο όραμα. Να 
διαμορφώσουμε τους χώρους που ζούμε-δραστηριοποιούμεθα καλλίτερους. Δηλαδή να κάνουμε ένα Γενικό Πολεοδομικό 
σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή ΣΧΟΑΠ, όπως αλλιώς λέγεται σε άλλες περιοχές. Πραγματικά πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να το δούμε 
να υλοποιείται στη φάση την εγκριτική, γιατί η πολεοδόμηση δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αν δείτε τους χάρτες έχουμε σχεδόν 
διπλασιασμό των οικισμών. Κάναμε ένα γενναίο άλμα κατ΄ αρχάς για να ενώσουμε οικισμούς   που ήσαν χωρισμένοι. 
Μακάρι σ΄ αυτές τις εκτάσεις που μας παραχωρήθηκαν από το Δημόσιο να έρθουν αρκετές επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιηθούν ώστε να παρέχει εργασία και στα παιδιά μας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τελειώνει αυτό το 
θέμα.  
Ο κ. Δήμαρχος σ΄ αυτό το σημείο ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την κ. Κόλλια Κωνσταντίνα - Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο -συνεργάτη του για την επιμέλεια που έδειξαν ώστε να 
προχωρήσει τόσο γρήγορα η διαδικασία αυτή.  Επίσης ενημέρωσε το Σώμα ότι σε συνάντησή μου με στελέχη της 
Κυβέρνησης έχω ζητήσει να μειωθεί το ποσοστό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας από 28% σε πολύ 
χαμηλότερο, γιατί δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις που έχει η περιοχή του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου.  
 

Ο κ. Γκερζελής Ιωάννης μεταξύ των άλλων ανάφερε. Δεν διαφωνώ με αυτή την πρόταση, αλλά να πω και εγώ μια 
πρόταση. Αφορά το παραλιακό κομμάτι που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως πόλος ανάπτυξης της περιοχής. Να 
υπάρχει ιδιαίτερα φυσική προβολή και αξιοποίηση αυτού του χώρου.  Θεωρώ ότι η περιοχή του παραλιακού μετώπου 
χρήζει μιας άμεσης παρέμβασης και έπρεπε να ήταν μέρος αυτής της τροποποίησης. Επίσης να υπάρχει και ένας 
δευτερεύων αγωγός παραλιακός , αφού ο συγκεκριμένος τώρα παραλιακός θα δημιουργήσει το παραλιακό πεζόδρομο, 
για να υπάρχει οδός διαφυγής, η οποία θα έχει πραγματική ανάπτυξη και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση σε όλο το 
παραλιακό κομμάτι. Αυτά είχα να πω και θα ψηφίσω τη πρόταση.  

Η κα Τζέκου Παρασκευή, μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά τη τοποθέτησή της. Να σχολιάσω λίγο ότι τα πράγματα 
ίσως κινούνται υπερβολικά γρήγορα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να κοινοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να 
προετοιμαστούμε και να τοποθετηθούμε με ευθύνη σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση σε ότι αφορά στις 
χρήσεις  γης και το τεχνολογικό πάρκο η άποψή μας είναι ότι οι χρήσεις γης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δηλ. στην 
κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των χρήσεων γης και της παράδοσης γης που ανήκει στο δημόσιο, δηλ. στο λαό, 
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σε επιχειρήσεις δεν είναι ένα γεγονός που μπορούμε να πούμε ότι γίνεται προς όφελος του λαού. Οι ανάγκες της 
περιοχής πρέπει να ζυγιστούν έναντι των αναγκών που προκύπτουν  από το ΓΠΣ, το οποίο επιδρά σε πολλές εμφάσεις 
της ζωής των εργαζομένων και όχι μόνο. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με το ΓΠΣ. Η δημιουργία αυτού του 
πάρκου, με τι όρους θα γίνει; Θα παραδοθεί στις επιχειρήσεις το πάρκο. Αυτές θα κτίσουν τις υποδομές τους και μετά 
δεν μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία; Θα τα πάρουν με ΣΔΙΤ; Θα τα καλύψουν για 40, 50 χρόνια; Είναι 
ένα σύνολο ερωτημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε σχετικά. Επειδή λοιπόν 
υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση θα ψηφίσω λευκό.    

Ο Πρόεδρος μετά την ανωτέρω διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων, έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την 
εισήγηση της υπηρεσίας η οποία μετά το πέρας προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
Επί τριάντα ενός (31)  παρόντων Συμβούλων ψήφισαν: 
Τριάντα Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της εισήγησης ( οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.Κόλλια Κωνσταντίνα, 3. Μπίτζιος 
Δημήτριος, 4.Πούρος Γεώργιος, 5.Παπαδημητρίου Σωτήριος, 6.Καρσιώτης Παναγιώτης, 7.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 
8.Πνευματικός Αλέξανδρος, 9.Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 10.Μπουρσέ Ηλίας, 11.Ταγαράς Βασίλειος, 12. 
Κεφάλας Σταύρος, 13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 14. Σταυρέλης Νικόλαος, 15. Μουρούτσος Γεώργιος, 16. 
Στριμενοπούλου Γεωργία, 17.Μανωλάκης Δημήτριος, 18. Δόντης Μιχαήλ, 19. Κονδύλης Μαρίνος, 20. Ζώγκος Ανδρέας, 
21. Καλλίρης Πελοπίδας, 22.Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 23. Πλατής Σπυρίδων, 24. Πιέτρης Γεώργιος, 25. Ξύδη 
Μιχαλίτσα, 26. Πιέτρης Τιμολέων, 27. Γκερζελής Ιωάννης, 28. Κορδώσης Χρήστος, 29. Καρασάββας Ιωάννης και 30. 
Κυριαζής Αντώνιος)  
Η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε λευκή ψήφο. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 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. 11/8-2-2022 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθμ. πρωτ. 3512/215/07-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 43005-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  , το άρθρο 
74 του Ν 4555/2018 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  

 
Την έγκριση και παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου – Λεχαίου», όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία 
ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας, στην οποία  (μελέτη) συμπεριελήφθηκε το βιοτεχνολογικό πάρκο και πάρκο υψηλής τεχνολογίας, 
περιλαμβανομένης της χρήσης  κατηγορία Β, ταξινόμηση ΒSL2. 

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

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 9 / 2022 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 16- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

  Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΩΔΟΧΩΛ7-ΘΝΥ
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