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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  4

της  13ης  Φεβρουαρίου  2017

Αριθμός Απόφασης  19 
Θ Ε Μ Α   1ο έκτακτο:΄Εγκριση κοπής τριών (3) δέντρων εντός Κ.Χ. του εγκεκριμένου

        ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου. 
         
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2223/09-02-2017 
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 δέκα οκτώ (18), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Κορδαλή Σωτηρία, 
7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
10.Πέρρας Σωτήριος, 11.Πρωτοπαππά Μαρία, 12..Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 
16.Κοφινάς Ηλίας, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.

 Α π ό ν τ ε ς: 1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Νικόλαος, 7.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική,  οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, 
Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ. Βαρελάς Παναγιώτης και Γεωργίου 
Χαράλαμπος και αποχώρησε ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας.



Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση δύο (2) εκτάκτων, μεταξύ των οποίων ως 1ου  του 
θέματος ‘’΄Εγκριση κοπής τριών (3) δέντρων εντός Κ.Χ. του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου’’ έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου 
να ανοιχθεί ο χώρος ώστε να συνεχιστούν τα έργα οδοποιΪας ανεμπόδιστα και με 
ασφάλεια στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  ο μ ό φ ω ν α   αποφάσισε τη συζήτηση του πιο 
πάνω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ.7 του Ν. 3852/2010.

Αφού αποφασίστηκε η συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων προσήλθε ο δ.σ. 
Ράτης Σπυρίδων.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 
13-02-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, 
συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα, σχετικά με την κοπή 
τριών (3) δέντρων (πεύκων) εντός κοινοχρήστου χώρου (οδού) του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, προκειμένου να διαμορφωθεί η επιφάνεια του προς 
ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Αγ. Φανουρίου στη συμβολή της με την οδό 
Καραϊσκάκη. Η εν λόγω κοπή κρίνεται απαραίτητη για να καταστεί η επιφάνεια 
ομαλή, τα μηχανήματα να εκτελέσουν τις εργασίες με ασφάλεια και επιπλέον να 
υπάρχει η ενδεδειγμένη ορατότητα μετά το πέρας των εργασιών. 

Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 

λεπτομερή 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
(απέχοντος του δ.σ. Γεωργίου Χαράλαμπου)

Εγκρίνει την κοπή τριών (3) δέντρων (πεύκων) εντός κοινοχρήστου χώρου 
(οδού) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, προκειμένου να διαμορφωθεί 
η επιφάνεια του προς ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Αγ. Φανουρίου στη 
συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη, κρίνοντάς την απαραίτητη ώστε η εν λόγω 
επιφάνεια να καταστεί ομαλή, τα μηχανήματα να εκτελέσουν τις εργασίες με 
ασφάλεια και να υπάρξει η ενδεδειγμένη ορατότητα μετά το πέρας των εργασιών, 
σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Μετά την απόφαση αυτή θα ακολουθήσει ή έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής 
κλίμακας από το Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών & ελέγχου κατασκευών της 
Υπηρεσίας μας.

Η ανωτέρω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  19/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 16 Φεβρουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος


