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ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός
                 σχεδίου πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), κατόπιν αιτήματος.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 12η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά 
την υπ' αριθ. 603/12-01-2018 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 συνόλου επτά 
(7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  τέσσερα (4), 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.Θεοδώρου Αγγελική, 4.Νικολάου Σωτήριος.
 Α π ό ν τ ε ς : 1.Σπύρου Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

        Επί  του 3ου 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 με αριθ. πρωτ. Δήμου 27743/18-12-2017 αίτηση του κ. Πιέτρη Γεώργιου, με 
συνημμένο σχετικό διάγραμμα, με την οποία ζητά την μετατόπιση του PILLAR 
δημοτικού φωτισμού, που βρίσκεται έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του (Ο.Τ. 33) στην 
περιοχή Ισθμίας, με ιδία έξοδα, διότι παρεμποδίζει την είσοδο και έξοδο των 
οχημάτων που εξυπηρετούν τις εργασίες του κτιρίου που αυτή τη στιγμή 
ανεγείρεται.
2. Η από 07-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών 
Δόμησης, σχετικά με το θέμα, με το οποίο προτείνεται να εξεταστεί η μετατόπιση 
του εν λόγω PILLAR στην προβολή του ορίου των δύο ιδιοκτησιών (με ιδία έξοδα), 
προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η εξυπηρέτηση της ιδιοκτησίας του κ. Πιέτρη 
Ν. Γεωργίου. 
  

Επί του θέματος αυτού, τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν την αναγκαιότητα να 
αποτυπωθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα που υπάρχει στον φάκελο και η αρχική 
θέση του πίλαρ (πέραν της νέας που αποτυπώνεται) ώστε να γίνει πιο ευκρινής η 
μετατόπιση. 



Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Θεοδώρου, η οποία επισήμανε ότι θα ψηφίσει 
το θέμα με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ 
των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α
(με την επιφύλαξη που εξέφρασε η κα Θεοδώρου)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος και με ιδία έξοδα του 
αιτούντα, τη μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός σχεδίου πόλης 
περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), και συγκεκριμένα από την υφιστάμενη θέση του 
έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Πιέτρη Ν. Γεωργίου, όπου ανεγείρεται κτίριο, σε νέα θέση  
στην προβολή του ορίου της ανωτέρω ιδιοκτησίας με την ιδιοκτησία ΑΦΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, όπως η νέα θέση αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδος και έξοδος των οχημάτων προς 
και από την πρώτη ιδιοκτησία, σύμφωνα με την από 07-02-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2018

      Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος     Τα Μέλη
     της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      Νικολάου Σωτήριος

                         Θεοδώρου Αγγελική
            Πρωτοπαππά Μαρία                                    
                                                                       Βλάσσης Ευάγγελος


