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        ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  23/2020

ΘΕΜΑ 3ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπέρα άδειας
     απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστο
     λίδη 11 στο Λουτράκι.

      
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου

του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως
10:30  (χρόνος  λήξης)  σε  τακτική  συνεδρίαση  δια  περιφοράς,  μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρδομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ  55/11-03-2020),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  13970/20-08-2020  πρόσκληση  του
Προέδρου  κ.  Σακελλαρίου  Αναστασίου  -  Αντιδημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,  καθώς και στους Προέδρους των
Συμβουλίων  της  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  και  Αγ.  Θεοδώρων,
προκειμένου 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  έξι (6),  ήτοι
αριθμός  μεγαλύτερος  των  2/3  του  συνόλου  των  μελών,  δηλαδή  του  ελαχίστου
αριθμού μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης
δια περιφοράς.

 Δήλωσαν  συμμετοχή  οι: 1.Σακελλαρίου  Αναστάσιος  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Παντελέου  Κων/νος  –  Αντιδήμαρχος,  3.Ράτης  Σπυρίδων  –  Αντιδήμαρχος,
4.Σταυρόπουλος Κων/νος, 5.Δέδες Δημήτριος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσε συμμετοχή:1.Σακελλαρίου Ευθύμιος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου –
Περαχώρας  και  Αγ.  Θεοδώρων,   κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος  και  Κωνσταντής-
Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Συζητουμένου του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των
μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  ο  οικείος  φάκελος  στον  οποίο
περιλαμβάνονται :

1.Η  με  αριθμό  πρωτ.  Δήμου  9813/23-06-2020  αίτηση  της  κας  Σαπέρα
Ζαχάρως,  συνοδευόμενη  από  τοπογραφικό  διάγραμμα,  για  έγκριση  απότμησης
πεζοδρομίου για την είσοδο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο
της κατοικίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 (Ο.Τ. 160) στο Λουτράκι.  

2.Η  από  31-07-2020  εισήγηση  της  Δ.Τ.Υ.  &  Πολεοδομίας  σχετικά  με  την
αιτούμενη απότμηση πεζοδρομίου, 
             Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα
Σαπέρα  Ζαχάρω  άδειας  απότμησης  πεζοδρομίου  μήκους  3,5  μ.  έμπροσθεν
ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 (Ο.Τ. 160) στο Λουτράκι, προκειμένου να
εξασφαλιστεί  πρόσβαση σε  ανοικτή  θέση στάθμευσης   στον  ακάλυπτο χώρο του
οικοπέδου της, σύμφωνα με την από 31-07-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης
του Δήμου μας και το από Νοέμβριο 2019 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του
μηχανικού κ. Αθ. Μπάλτα.
Η ανωτέρω άδεια απότμησης πεζοδρομίου θα διέπεται από τα κάτωθι :

 Το πεζοδρόμιο  στη πρόσοψη της  ιδιοκτησίας  να  αποκατασταθεί  με  όμοιες
πλάκες με τις  υπάρχουσες στην οδό σύμφωνα με τις  ήδη διαμορφωμένες
κλίσεις.

 Η υπό χορήγηση άδεια να  παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους
εκδόθηκε.

 Η κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  23/2020.

Ο Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.Παντελέου Κων/νος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3.Ράτης Σπυρίδων
  Σακελλαρίου Αναστάσιος

4.Δέδες Δημήτριος

5.Σταυρόπουλος Κων/νος
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