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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων αριθμός 7 της
27-5-2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ -23ΘΕΜΑ 3ο Περί : «Τοποθέτησης ή μη καρίνων ( πλαστικά κολωνάκια)

επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων από την παλαιά
σιδηροδρομική γραμμή έως την οδό Κρομμυώνος ».

Στους Αγίους Θεοδώρους και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων ,του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2016
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 με δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας ύστερα από την αριθμ.8492/23-5-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Αριστείδη Κωνσταντή
– Σκουλικαρίτη του Γεωργίου ,που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 83,88 και 89 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα
στους Συμβούλους και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου
της Δημοτικής Ενότητας .
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Παρόντες : 1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης ,2) Τσίτσης Αναστάσιος
3) Σπανίδου Αγαθονίκη 4) Μποζίκης Άγγελος 5) Λημνιώτης
Σωτήριος
Απόντες :
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα
Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας την ανάγκη τοποθέτησης
καρίνων( πλαστικά κολωνάκια) επί της οδού Π.Ε.Ο.Α.Κ. Αγ. Θεοδώρων από
την Παλαιά σιδηροδρομική γραμμή έως την οδό Κρομμύωνος, κάνοντας λόγο
για την κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω της παράνομης στάθμευσης επί της
Π.Ε.Ο.Α.Κ. όπου ο φόρτος κυκλοφορίας είναι αυξημένος ιδιαίτερα τους
θερινούς μήνες και τις περιόδους έντονης κυκλοφορίας οχημάτων ιδιαίτερα τα
σαββατοκύριακα και εορταστικές περιόδους.
Ο Πρόεδρος έκανε λόγο για την δυσχέρεια κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων ειδικότερα κινούμενα με
κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο ιδιαίτερα μετά την μονοδρόμηση στο
ύψος των Διοδίων Αγίων Θεοδώρων του παράδρομου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. χωρίς
να είναι δυνατή η διέλευση τους από εναλλακτική οδό με αποτέλεσμα τα
βαρέως τύπου οχήματα να περνάνε μέσα από την Π.Ε.Ο.Α.Κ. εμποδίζοντας

την κυκλοφορία σε οχήματα εκτάκτου ανάγκης και με τον κίνδυνο πρόκλησης
τροχαίων οχημάτων.
Ο πρόεδρος έκανε γνωστό στους συμβούλους τα εξής:
1)τον από 19-06-2015 Φάκελο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
με τον οποίο προσκομίζονται τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τεχνική Έκθεση
β) Αντίγραφο του άρθρου 48 του κ.ο.κ. που αφορά την κατάληψη τμήματος
οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις και εμπόδια.
γ) Αντίγραφο Φ.Ε.Κ. 2201/14-11-07 για προδιαγραφές οριοδεικτών σε
διασταυρώσεις.
δ) Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, με σχηματική τομή για την πρόταση
τοποθέτησης στο όριο της οδού για αποφυγή παράνομης στάθμευσης επί
της Π.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου στο εντός σχεδίου πόλης τμήμα της από
συμβολή με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή έως την οδό Κρομμυώνος.
2) Την από 9/5/2016 εισήγηση του Διοικητική του Αστυνομικού Τμήματος
Αγίων Θεοδώρων κ. Γεωργίου Πίκουλα με την οποία κάνει λόγο για την
ανάγκη τοποθέτησης κορίνων ( πλαστικά κολωνάκια) επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Αγίων Θεοδώρων από την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή έως την οδό
Κρομμυώνος.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ομόφωνα γνωμοδοτεί και προτείνει την τοποθέτηση καρίνων ( πλαστικά
κολωνάκια) επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. από την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή έως
την οδό Κρομμυώνος στους Αγίους Θεοδώρους.
Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό
7/23/27-5-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη
Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ
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