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Λουτράκι 6/09/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 7 ΤΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση, κυκλοφοριακής
σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό
"Καλαμάκι" της Δ.Κ. Ισθμίας, στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) και της
υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων "ΜΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.".
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της κατά παρέκκλισης
κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
παρ. 2 του Β.Δ. 465/70, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 159 του ν.
4512/18, στις εγκαταστάσεις (υπό ίδρυση νέο κτίριο), σε επέκταση
υφισταμένων κτιρίων, της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
"ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.", επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και
συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 "Αθήνα - Κόρινθος" και ειδικότερα στην
Χ.Θ. +74.155 αριστερά από Αθήνα προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης
κατοικημένης περιοχής στον οικισμό "Καλαμάκι" της Δ.Κ. Ισθμίας, όπως
απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του
Πολιτικού Μηχανικού κ. Πετρίτση Γεωργίου και σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
7229/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
του Δήμου και τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.
ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν
όψεως ακινήτου επί των οδών Περικλέους 14 & Καραϊσκάκη στο Λουτράκι,
κατόπιν αιτήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, θέσης
στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν της όψεως ακινήτου επί των οδών Περικλέους
14 & Καραϊσκάκη στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 24/08/2018 εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν
ακινήτου επί της οδού Ήρας 1 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, θέσης
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στο Λουτράκι, και
συγκεκριμένα απέναντι από την όψη του ακινήτου με αριθμό 3, πλησίον των
κάδων απορριμμάτων λόγω ύπαρξης θέσης στάσης ξενοδοχείου και εισόδου
υπαίθριου πάρκινγκ (αντί της θέσεως που έχει ζητήσει ο ενδιαφερόμενος επί
της οδού Ήρας 1 όπου διαμένει, καθότι εφάπτεται στην πλατεία Κρήνης),
σύμφωνα με την από 30/08/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας.
Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου και β)να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καθώς
και στην Δ.Κ. Ισθμίας
Λουτράκι 06/09/2018
Ο τοιχοκολλήσας

Λυκομήτρος Παναγιώτης

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Λουτράκι 06/09/2018
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Σκάζα Αναστασία

