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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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ΘΕΜΑ 1ο 
Εισήγηση στο Δ.Σ. για επικαιροποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 5/2016 Α.Δ.Σ. 
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".
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27
Ομόφωνα (ο κ. Ασημακόπουλος διατήρησε επιφυλάξεις ως προς την 
περιβαλλοντική πτυχή του θέματος) εισηγείται στο Δ.Σ. την 
επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 5/19-1-2016 Α.Δ.Σ., με την οποία ο Δήμος μας 
είχε 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 και παραλίας, οι 
οποίες έγιναν καθ' υπόδειξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Αυτοτελές Γραφείο Ν. 
Κορινθίας). 

ΘΕΜΑ 2ο 
Εισήγηση στο Δ.Σ. για κοπή δέντρων σε εντός σχεδίου περιοχές της Δ.Κ. 
Ισθμίας, προς εξασφάλιση πρόσβασης σε ιδιόκτητες εκτάσεις.
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Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου) εισηγείται 
στο Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με την από 9/8/2017 κοινή εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ.Τ.Υ. του Δήμου: α) την κοπή τριάντα δύο 
(32) δέντρων (κυρίως ευκαλύπτων) στη θέση "Λόφος Άσπρα Χώματα" και 
δεκατριών (13) δέντρων (κυρίως πεύκων) στη θέση "Νταμάρια Γαλότας" της 
Δ.Κ. Ισθμίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε εκτάσεις, εντός 
σχεδίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ", όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά διαγράμματα 



του οικείου φακέλου και οι θέσεις τους καθορίζονται αναλυτικά με 
συντεταγμένες, και β) την αντικατάσταση αυτών με νέα δέντρα, περισσότερα 
στον αριθμό από αυτά που θα κοπούν, τα οποία θα φυτευτούν στις θέσεις που 
επίσης εμφαίνονται στα ανωτέρω διαγράμματα, υπό την επίβλεψη των 
αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου μας και με έξοδα της προαναφερθείσας 
ιδιοκτήτριας εταιρείας
Επίσης προτείνει στο Δ.Σ., κατόπιν πρότασης της Προέδρου της, να ζητήσει 
από την εν λόγω εταιρεία να δημιουργήσει εντός των εκτάσεών της χώρους 
αθλοπαιδιών, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί περαιτέρω η 
περιοχή.
  
ΘΕΜΑ 3ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Περαχώρας.
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Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου) εισηγείται 
στο Δ.Σ. το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Περαχώρας, σύμφωνα με την πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του 
αρμοδίου Αντιδημάρχου. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Εισήγηση στο Δ.Σ. του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Πισίων.
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Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου) εισηγείται 
στο Δ.Σ. το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Πισίων,  σύμφωνα με την πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του 
αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, β)να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και γ)να 
αποσταλεί στις Δ.Κ. και στην Τ.Κ.  

Λουτράκι 6/9/2017                                                 Λουτράκι 6/9/2017
Ο τοιχοκολλήσας                                            Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης                                       ΣΚΑΖΑ Αναστασία


