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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  24

της  15ης   Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 253
Θ Ε Μ Α  6ο:Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          (Μ.Π.Ε.) του έργου ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων’’.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 15η   του μηνός  
Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 05:30 
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' 
αριθμ. 23834/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ 
Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους 
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, 
Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  
δεκαπέντε  (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου 
Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Πρωτοπαππά 
Μαρία, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Λογοθέτης Κων/νος,  15.Μουζάκης 
Αθανάσιος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δ.Κ.  Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου 
Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 
10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Πέτρου Θεόδωρος, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Mετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Δόσχορης Κων/νος, 
Ασημακόπουλος Χρήστος, Θεοδώρου Αγγελική και Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι 
παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν τη λήψη απόφασης επί του 2ου 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θυμής Μιχαήλ και Βαρελάς 
Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 6ου θέματος, ύστερα από τη συζήτηση ενός εκτάκτου και την 
πρόταξη ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Το υπ΄αριθμ. 266603/61108/20-10-2017 έγγραφο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο μας αποστέλλεται 
ανακοίνωση που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο 
Αγίων Θεοδώρων’’ και ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
εισηγηθεί  επ΄αυτής.

2.Η από 07-11-2017 εισηγητική έκθεση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
(Τμήμα Τεχνικό) του Δήμου μας η οποία αναφέρει τα εξής :

 ‘’ Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου αλιευτικού 
καταφυγίου, για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών 
αλιευτικών σκαφών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή 
υπάρχουν 21 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία διακινούν περίπου 
300 τόνους αλιευμάτων ανά έτος και τα οποία σήμερα ελλιμενίζονται στον 
Ισθμό και στην Κόρινθο. Επίσης σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από 
πρόεδρο του Ναυταθλητικού Ομίλου Αγ. Θεοδώρων τα ερασιτεχνικά αλιευτικά 
σκάφη ανέρχονται σε 200 – 250 και έχουν μήκος μικρότερο των 8 μέτρων.

Το υπό μελέτη αλιευτικό καταφύγιο θα κατασκευαστεί στην πλευρά του 
Σαρωνικού Κόλπου του Νομού Κορινθίας, δυτικά του οικισμού Αγίων 
Θεοδώρων. Η περιοχή του έργου ανήκει στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων του Ν. 
Κορινθίας.

Ο προσήνεμος μώλος αποτελείται από το αρχικό ευθύγραμμο μήκους 
109,90 μ., ευθύγραμμο μήκους 125,32 μ. και το καμπύλο τμήμα μήκους 50 μ. 
Ο υπήνεμος μώλος διαμορφώνεται καμπύλος με συνολικό μήκος 107 μ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γνωμοδοτούμε θετικά για τη Μ.Π.Ε., αφού 
οι αρνητικές επιπτώσεις περιορίζονται στον χρόνο κατασκευής του έργου, ενώ 
οι θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου θα είναι σημαντικές για την 
ευρύτερη περιοχή ’’.

3.Η υπ΄αριθμ. οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/τ. Β΄) ΚΥΑ περί εξειδίκευσης 
των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και 
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής  λεπτομέρειας.

4.Η υπ΄αριθμ. 31/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 
την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των όρων 
του έργου ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων’’.



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών του 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των όρων του έργου ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων 
Θεοδώρων’’ που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 4, 
βάσει της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), που βρίσκεται στη Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,  
σύμφωνα με την από 07-11-2017 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του 
Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   253/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 17 Νοεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος


