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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 39/2016
ΘΕΜΑ 5ο : «Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟ
Αλέξανδρο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν
ιδιοκτησίας του επί ανωνύμου οδού (Ο.Τ. 341) στο Λουτράκι,
κατόπιν αιτήματος»
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος
Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ' αριθ. 17982/06-10-2016 πρόσκληση της
Προέδρου κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), η
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος (2ο αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ. Θυμή Μιχαήλ), 3.Γεωργίου
Αθανάσιος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος (1ο αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ.
Πρωτονοτάριου Δημήτριου).
Α π ό ν τ ε ς : 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Θεοδώρου
Αγγελική.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :
1. Η υπ΄ αριθ. 15/29-07-2016 Έγκριση Δόμησης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο.
2. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 16367/15-09-2016 αίτηση (συνοδευόμενη από
τοπογραφικό διάγραμμα), του ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟΥ Αλέξανδρου, με την οποία ζητά να
του επιτραπεί η απότμηση πεζοδρομίου μήκους τεσσάρων (4) μέτρων, έμπροσθεν
της οικοδομής του, στην θέση εισόδου στον ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης.
3. Η από 19-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του Δήμου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εισηγηθεί στο
Δ.Σ. την αιτούμενη απότμηση του πεζοδρομίου.
Ακολούθως λαβών το λόγω ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος πρότεινε να χορηγηθεί
η απότμηση στον ενδιαφερόμενο, όμως το μήκος της να είναι 2.5 μ. αντί των 4 μ.
που αιτείται , ώστε και οι ανάγκες του να καλύπτονται αλλά να μην δημιουργηθεί
εκτεταμένη ζημιά στο πεζοδρόμιο. Η εν λόγω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στον κ.
ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟ Αλέξανδρο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν
ιδιοκτησίας του επί ανωνύμου οδού (Ο.Τ. 341) στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα
έμπροσθεν της πρόσοψης της ράμπας που οηγεί στον υπόγειο χώρο στάθμευσης,
σύμφωνα με την από 19-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας, μήκους 2.5 μέτρων (σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόταση του
κ. Γεωργίου Αθανάσιου).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 39/2016.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
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ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος

