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Π ρ ο ς : Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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 25η Οκτωβρίου 2022 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  για άμεση λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613049 στα 
ΚΧ.852 και 856 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου

2. Περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης 
ιδιοκτήτριας κ. ΛΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 03 
στο Ο.Τ 769 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' του Δήμου Κορινθίων

3. Περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης 
ιδιοκτήτριας κ. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ με κωδικό αριθμό τελικής 
ιδιοκτησίας 04 στο Ο.Τ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' του Δήμου 
Κορινθίων''

4. Περί καθορισμού τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος προς τις ιδιοκτησίες α) με ΚΑΕΚ 
28055 03 14 005 κ. Σωτηρόπουλου Νικολάου, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% και β) με ΚΑΕΚ 28055 03 14 006 
κ. Σωτηρόπουλου Νικολάου, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 85% & κ. Αργυρόπουλου Νεκταρίου, ιδιοκτήτη σε 
ποσοστό 15%, οι οποίες βρίσκονται στο  ΟΤ.57 του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου

5. Εισήγηση περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα κατασκευής 
οικοδομικών μηχανισμών και συστημάτων διακίνησης) της ‘HELM ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ’ 
στην θέση ‘ΚΟΣΜΑΣ Ή ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ ’ Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων 

6. Λήψη απόφασης επί υποβληθείσας ένστασης κατά της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου 
στα Ο.Τ 775 και 780 περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα του Δήμου Κορινθίων.

7. Περί  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής «Αγιαννιώτικα» της πόλης της 
Κορίνθου»

8. Περί κοπής δυο δέντρων στη Λεωφόρο Αθηνών 57 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.
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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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