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Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  27/2017

          ΘΕΜΑ 1ο : «Εισήγηση  στο  Δ.Σ.  για  επικαιροποίηση  ή  μη  της υπ΄ αριθ.
                              5/2016  ΑΔΣ  σχετικά  με  "γνωμοδότηση  επί  παραχώρησης 
                              δικαιώματος  χρήσης  αιγιαλού  για  την  εκτέλεση  του  έργου       
                              « Κατασκευή  αγκυροβολίου  ανοικτής  θαλάσσης  για  την 
                              εκφόρτωση  πετρελαιοειδών »  της εταιρείας MOTOR OIL
                              (ΕΛΛΑΣ) - Διυλιστήρια Κορίνθου, όπως τροποποιείται ως
                              προς τη χωροθέτησή του" . »

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 
5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ΄ αριθ. 17625/30-
08-2017 πρόσκληση της Προέδρου κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία 
νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω επτά (7) 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), η Πρόεδρος 
κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες: 1.Πρωτοπαππά Μαρία - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Νικολάου 
Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5. Ασημακόπουλος Χρήστος (1ο αναπληρωματικό μέλος της 
μειοψηφίας, στη θέση του τακτικού μέλους κας Θεοδώρου Αγγελικής που απουσιάζε).

Απόντες: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα.

Στην συζήτηση του εν λόγω θέματος παρίσταντο ο εκπρόσωπος της εταιρείας 
MOTOR OIL καθώς και ο μελετητής του έργου του αγκυροβολίου, προκειμένου να δώσουν 
τυχόν διευκρινήσεις επί του θέματος.  

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 5/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εισήγησης επί παραχώρησης 
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή αγκυροβολίου 
ανοικτής μ θαλάσσης για την εκφόρτωση  πετρελαιοειδών" της εταιρείας MOTOR OIL 
(ΕΛΛΑΣ) - Διυλιστήρια Κορίνθου, όπως τροποποιείται ως προς τη χωροθέτησή του".»
2. Το υπ΄ αριθ. 8249/06-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (με αριθμό πρωτ. 
Δήμου 11491/08-06-2017) περί επικαιροποίησης της ανωτέρω Απόφασης, καθότι έγινε 
διόρθωση στα διαγράμματα με αριθμό σχεδίου 100-ΚΤ-001 και 100-κτ-002  και η οποία 
αφορά στη θέση των οριογραμμών αιγιαλού & παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ. 2  εδ. β του Ν. 2971/2001. 
3. Η υπ΄ αριθ. 11491/08-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη 
σχετικής Απόφασης, στην οποία καθορίζεται ως ο αιτούμενος προς χρήση χώρος εντός της 
παραλίας σε 286,20 μ2 , ο αιτούμενος προς χρήση χώρος στον Αιγιαλό σε 3.098,08 μ2  και ο 



θαλάσσιος χώρος σε 823.551,41 μ2 , ενώ στο προηγούμενο αίτημα ο θαλάσσιος χώρος ήταν 
ο ίδιος ενώ το χερσαίο τμήμα (αιγιαλός και παραλία) ήταν 1.800,00 μ2  .   

Λαβών το λόγω ο κ. Ασημακόπουλος δήλωσε ότι θα ψηφίσει το θέμα , διατηρώντας 
ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις για την περιβαλλοντική πτυχή του.

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 5/2016  
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ο Δήμος μας έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την 
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
αγκυροβολίου ανοικτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών» της εταιρείας MOTOR 
OIL (ΕΛΛΑΣ) - Διυλιστήρια Κορίνθου, όπως τροποποιήθηκε ως προς τη χωροθέτησή του, 
κατόπιν διορθώσεων στα διαγράμματα με αριθμό σχεδίου 100-ΚΤ-001 και 100-κτ-002  όσον 
αφορά στη θέση των οριογραμμών αιγιαλού & παραλίας, οι οποίες έγιναν καθ΄ υπόδειξη της 
Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας (Αυτοτελές γραφείο Ν. Κορινθίας) .

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  27/2017.

 Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος            Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος    

              ΒΛΑΣΣΗΣ  Ευάγγελος
          

              ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος 
     ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία                                                
                       ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος                           
                                                           
  
                                                                                 

               


