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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7

Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16/2021
ΘΕΜΑ 2ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (συστοιχίες
υπόγειων κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩ
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (Πρόσκληση ΑΤ04).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του
έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως
11:00 (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. 5864/21-04-2021 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, Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων,
προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6).
Συγκεκριμένα:
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 δήλωσαν συμμετοχή ο δ.σ. Σακελλαρίου Ευθύμιος και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας,
κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Γκεζερλής
Γεώργιος αντίστοιχα, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:
1.Η υπ΄αριθμ. 89/2021 (ΑΔΑ ωζπχωλ3-6ΘΑ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία απόδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, που
απορρέουν από την 18214/29-9-2020 Πρόσκληση ΑΤ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας Περιβάλλον με τίτλο: ‘’Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων’’,
και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο ‘’ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ’’.
2.Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 για τις προϋποθέσεις
εγκατάστασης των γωνιών ανακύκλωσης.
3.Η υπ΄αριθμ. 18485/2017 ΚΥΑ για τον καθορισμό των κατηγοριών και των
προδιαγραφών των γωνιών ανακύκλωσης.
4.Η από 02-04-2021 τεχνική περιγραφή σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω
γωνιές ανακύκλωσης που θα δημιουργηθούν στο Δήμο μας αποτελούν ένα δίκτυο

από (6) συστοιχίες (4) υπόγειων κάδων εκάστη, και η οποία περιλαμβάνει και τα
σχετικά αποσπάσματα του Εθνικού Κτηματολογίου για
α)τις προτεινόμενες (4) θέσεις και τις εφεδρικές (2) στο Λουτράκι και
β)τις προτεινόμενες (2) θέσεις και την εφεδρική θέση στους Αγ. Θεοδώρους.
5.Η υπ΄αριθμ. 14/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου
– Περαχώρας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση των ως άνω
Γωνιών Ανακύκλωσης στους κ.χ. για τις προτεινόμενες και τις εφεδρικές θέσεις.
6.Η υπ΄αριθμ. 13/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ.
Θεοδώρων με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες θέσεις.
7.Η από 21-04-2021 σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εγκατάσταση γωνιών
ανακύκλωσης (συστοιχίες τεσσάρων υπόγειων κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Πρόσκληση ΑΤ04), και συγκεκριμένα στις
κάτωθι περιοχές:
Α) στο Λουτράκι:
ΟΔΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Ρ. Φεραίου Προτεινόμενη
Γ. Λέκκα
Προτεινόμενη
Σολωμού
Προτεινόμενη
Οικονόμου Προτεινόμενη
Ποσειδώνος Εφεδρική
Αιγαίου
Εφεδρική

Β) στους Αγίους Θεοδώρους:
ΟΔΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Ιατρίδου
Προτεινόμενη
Κρομμυώνος Προτεινόμενη

όπως αυτές αποτυπώνονται στα σχετικά αποσπάσματα κτηματολογίου που
συνοδεύουν την από 02/04/2021 τεχνική περιγραφή των γωνιών ανακύκλωσης που
συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, καθώς αυτές πληρούν
τις προϋποθέσεις εγκατάστασης των σχετικών διατάξεων του νόμου και προκαλούν
ελάχιστη οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση, σύμφωνα με την από 21/04/2021
εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου καθώς και τις υπ’ αριθμ.
14/2021 & 13/2021 Αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου –
Περαχώρας, & Αγίων Θεοδώρων αντίστοιχα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2021.
Ο Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Παντελέου Κων/νος
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
3.Ράτης Σπυρίδων

Σακελλαρίου Αναστάσιος
4.Δέδες Δημήτριος
5.Σταυρόπουλος Κων/νος
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