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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 13

της 23ης Μαΐου 2017

Αριθμός Απόφασης  110

     ΘΕΜΑ  9ο: Μετατόπιση πίλαρ δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην 
                              Πλ. 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, 
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 9257/19-05-2017 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, Αγίων 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 δεκαεννέα (19), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Θυμής Μιχάλης, 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.Παύλου Παύλος, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 
17.Κοφινάς Ηλίας, 18.Πέτρου Θεόδωρος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κκ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Στάμου Γεώργιος,  
4.Βαρελάς Παναγιώτης, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Δόσχορης Κων/νος, 
7.Θεοδώρου Αγγελική, 8. Πρωτονοτάριος Δημήτριος.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος ο οποίος παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.



          Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος και πριν τη λήψη σχετικής 
απόφασης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος 
και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος και δεν επέστρεψε ως την λήξη 
της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Βλάσσης Ευάγγελος ο 
οποίος και παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης. 

Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.  Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 3075/22-02-17 αίτηση της κας Καλτσά Ελένης, με 
συνημμένο σχετικό διάγραμμα, με την οποία ζητά την μετατόπιση του PILLAR 
ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματός της (φαρμακείο) 
στην πλατεία 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι, διότι παρεμποδίζει την διέλευση των 
πεζών και υπάρχει έντονος κίνδυνος ατυχήματος,.   
2. Το υπ' αριθ. 5139/24-03-2017 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Τ.Υ. & 
Πολεοδομίας του Δήμου προς τη ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει 
επισκόπηση μεταφοράς της ηλεκτρικής παροχής (31580340-01), που ηλεκτροδοτεί  
PILLAR ηλεκτροφωτισμού στην ανωτέρω θέση της εν λόγω πλατείας.
3. Το υπ' αριθ. 3067/21-04-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 7151/26-4-2017) 
απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο, για την 
υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος με την μετατόπιση της εν λόγω παροχής, 
απαιτείται η καταβολή ποσού #334,80# €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
4. Η υπ' αριθ. 23/26-04-2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας, κατόπιν του από 29/3/2017 εγγράφου της οικίας Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας, 
με την οποία, μεταξύ άλλων, γνωμοδοτεί θετικά για την ανωτέρω μετατόπιση 
PILLAR ηλεκτροφωτισμού.
5. Η από 15/05/2017 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών 
της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την ανωτέρω 
μετατόπιση, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. Λέκκα στο ανατολικό τμήμα 
του υφίσταται PILLAR ηλεκτροφωτισμού για το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν 
έχουν διαπιστωθεί παράπονα, διότι η θέση του είναι τέτοια έτσι ώστε να δημιουργεί 
πρόβλημα στην ομαλή κίνηση των πεζών.

Ταυτόχρονα, η θέση του επί της προβολής της εισόδου του φαρμακείου έχει 
δημιουργήσει πολλές και συνεχόμενες αντεκλίσεις μεταξύ των πεζών και των 
πελατών του φαρμακείου.

Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3075/22-02-17 αίτηση της κας Καλτσά Ελένης ζητά την 
μετατόπιση του PILLAR, διότι παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών και υπάρχει 
έντονος κίνδυνος ατυχήματος.   

 Κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι το PILLAR έχει τοποθετηθεί σε 
απόσταση 1,40μ. από το όριο του σκαλοπατιού, με αποτέλεσμα να μην πληρείται η 
απαίτηση του νόμου για ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον τα 2,05μ., στα 
οποία περιλαμβάνονται 0,20μ. για αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1,50μ. για ελεύθερη 
ζώνη όδευσης πεζών και 0,35μ. για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κρασπέδου. Το πλάτος που προκύπτει από τον 
υπολογισμό :
 όλων των επιπλέον αναγκών αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάλαθοι αχρήστων, 

γραμματοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαμοι, περίπτερα, δημόσιοι χώροι υγιεινής, 
κλπ),

 της εξυπηρέτησης δραστηριοτήτων του δρόμου (οδική σήμανση, σηματοδότες 
διαβάσεων, πληροφοριακές πινακίδες, στάσεις αστικών συγκοινωνιών, κλπ),

 της φύτευσης,
 της οπτικής συναλλαγής μπροστά στις προθήκες καταστημάτων, όπου η κύρια 

χρήση της περιοχής καθορίζεται από τον σχεδιασμό σαν εμπορική – κλπ, 



προστίθεται στο ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου, το οποίο ποικίλει ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες.

           Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
της επιφάνειας του πεζοδρομίου, που χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.
           Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται 
το 1,50μ., διάσταση που απαιτείτε κατ’ ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού 
με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οποιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς, 
κλπ.) ή με μεταφορά πακέτων.
            Επιπλέον σε απόσταση 0,50μ. κατ’ ελάχιστο από το όριο του σκαλοπατιού, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί οδηγός όδευσης τυφλών, δηλαδή ζώνη ελεύθερης 
όδευσης πεζών διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο που αποβλέπει 
στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με πρόβλημα στην όραση με 
πλάτος 0,30μ. μέχρι 0,40μ.
           Οι παραπάνω διαστάσεις είναι οι ελάχιστες επιθυμητές για νεοσχεδιαζόμενα 
πολεοδομικά συγκροτήματα και νέα Ρυμοτομικά, αλλά και στην περίπτωση των 
υφιστάμενων Ρυμοτομικών σε δρόμους πλάτους άνω των 12,00μ.
           Ως εκ τούτου, προτείνεται η μετατόπιση του PILLAR κατά 0,80μ., δηλαδή η 
αύξηση του καθαρού πλάτους διέλευσης των πεζών από 1,40μ. σε 2,20μ. και η 
τοποθέτησή του κατ’ επέκταση του υφιστάμενου παρτεριού, έτσι ώστε να μην 
δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διέλευση των πεζών».
6. Η υπ΄ αριθ. 12/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετατόπιση πίλαρ δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την από 15/5/2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και 
Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

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

Τη μετατόπιση πίλαρ δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Πλατεία 25ης 
Μαρτίου στο Λουτράκι κατά 0,80 μ. και την τοποθέτησή του κατ' επέκταση 
υφιστάμενου παρτεριού, για την ομαλή διέλευση των πεζών, και συνεπώς την 
αύξηση του καθαρού πλάτους διέλευσης των πεζών από 1,40μ. σε 2,20μ., προς 
ικανοποίηση αιτήματος της κας Καλτσά Ελένης, προς ικανοποίηση αιτήματος της 
κας ΚΑΛΤΣΑ Ελένης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2017 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

        Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  110/2017.

      Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 26 Μαΐου 2017

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


