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ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 (Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη)

Σας καλούμε, σε τακτική Συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κορινθίων, με τη 
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 
του ν.4555/2018 και τα οριζόμενα  στις  διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), «Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων 
κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, την 26η Ιουλίου 2022 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:00  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. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 775 και Ο.Τ. 780 περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κοινότητας 
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων,

3. Περί έγκρισης εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Αυξεντίου στην Κοινότητα Λεχαίου του 
Δήμου Κορινθίων

4. Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ» στην περιοχή ΄΄Πουρνερί΄΄  της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

5. Επί αιτήματος κ. Βασιλείου Χουρζαμάνογλου για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας  σύνταξης 
τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω 
Αλμυρή Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

6. Επί αιτήματος κ. Ralph Muawad, για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου  του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 
3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

7. Επί αιτήματος κ. Ηλία Λάππα για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού ΄΄Κάτω 
΄Ασσου΄΄  Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

8. Επί αιτήματος Αικατερίνης Κολύβρα,  για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού ΄΄Κάτω 
΄Ασσου΄΄  Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)

9. Απί αιτήματος των  Νικλάου Γκόγκου και Γεωργίτσας Γκόγκου, για γνωμοδότηση έναρξης της διαδικασίας 
σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη 
Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 
3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011
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10. Τροποποίηση της αριθμ. 17/2022 απόφασης της ΕΠΖ περί λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. 
Νικόλαου Μάρκελλου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Λουτρών 
Ωραίας Ελένης» Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα  της παραγράφου 1  
του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) 

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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