
                                                                                                                                      

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6
              Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
        ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  25/2018

ΘΕΜΑ 5ο:  Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να
                  άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού
                  Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την
υπ' αριθ. 10550/29-06-2018 πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά 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  συνόλου
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  πέντε (5), η κα
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία,  Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Νικολάου  Σωτήριος,  5.Θεοδώρου
Αγγελική.

   Α π ό ν τ ε ς :   1.Σπύρου Κων/νος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα.

        Επί  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,  (ύστερα από τη συζήτηση ενός
έκτακτου)  η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η με αριθ.  πρωτ.  Δήμου μας  10216/25-06-2018 αίτηση της  κας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
Κωνσταντίνας,  με την οποία αιτείται  τη  χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου
έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας, για
την είσοδο και έξοδο από το χώρο στάθμευσης της οικίας της.

Στην ανωτέρω αίτηση επισυνάπτεται το υπ' αριθ. 9251/14-02-2018 Συμβόλαιο, το
και το από Σεπτέμβριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα. 
2. Το από 28-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία, κατόπιν αυτοψίας
που πραγματοποίησε στην ανωτέρω οδό, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 τη χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Λουτρακίου 231 στο
Καλαμάκι Ισθμίας, έμπροσθεν της όψης ιδιοκτησίας της αιτούσας και συγκεκριμένα
έμπροσθεν  του  διαδρόμου  που  οδηγεί  σ'  αυτή,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί
πρόσβαση για διέλευση και στάθμευση στο χώρο ιδιοκτησίας της.
 την αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας της με όμοιες
πλάκες με τις υπάρχουσες και σύμφωνα με τις διαμορφωμένες κλίσεις.
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     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 73 §1Βιιι του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

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

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  χορήγηση,  κατόπιν  αιτήματος,  στην  κα
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κωνσταντίνα άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας
της  επί  της  οδού  Λουτρακίου  231  στο  Καλαμάκι  Ισθμίας,  και  συγκεκριμένα
έμπροσθεν  του  διαδρόμου  που  οδηγεί  σε  αυτή,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί
πρόσβαση για διέλευση και στάθμευση στο χώρο ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με την
από 28-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
του Δήμου μας και το από Σεπτέμβριο 2016 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

Η  ανωτέρω  κατασκευή  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  υπηρεσίας  κατόπιν
έγκαιρης ενημέρωσής της από την αιτούσα για την έναρξη των εργασιών.

Η εν  λόγω άδεια  παύει  να ισχύει  όταν εκλείψουν οι  λόγοι  για τους  οποίους
δίνεται. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  25/2018

      Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος     Τα Μέλη
     της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      Θεοδώρου Αγγελική

                           Παπαθανασίου Αθανάσιος
           Πρωτοπαππά Μαρία
                                                                            Βλάσσης Ευάγγελος
                                                                                        

                                                                                           Νικολάου Σωτήριος
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