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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά τη̋ 6η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 14-9-2017
Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 37 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΥΨΟΜΕΤΡΟ).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 14 του μηνό̋ Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα
Κερατσινίου, η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 47316/8-9-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋), 2) Θεόδοτο̋ Μιλτιάδη̋ (τακτικό
μέλο̋), 3) Κυριάκο̋ Κατσαφάδο̋ (τακτικό μέλο̋), 4) Ευστράτιο̋ Δασκαλάκη̋ (τακτικό μέλο̋) 5) Ευγενία
Διακάκη (τακτικό μέλο̋), 6) Παναγιώτα Περδίκη (τακτικό μέλο̋), 7) Νικόλαο̋ Βρεττάκο̋ (τακτικό μέλο̋)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋) και 2) Κούβαρη̋ Κωνσταντίνο̋ (τακτικό μέλο̋)

Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το 10ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αρ. πρωτ. 36152/29-6-2017
έγγραφο του τμήματο̋ Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών
Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη για την επισκευή - ανακατασκευή του πεζοδρομίου
στην οδό ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ αρ.37 στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώναs, ώστε να επανέλθει στην αρχική του
κατάσταση (υψόμετρο), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό-άρθρο 367 –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (άρθρο
24 απόφ. 3046/304//30.1/3.2.1989) και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22001 αίτηση του κ. Μιχαήλ Μαστρογιάννη
του Δημητρίου από 25/04/2017, όπου αναφέρει την επιθυμία του να του επιτρέψετε την επισκευή-επαναφορά
του πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση (υψόμετρο) στην παραπάνω οδό έμπροσθεν τηs ιδιοκτησίαs του.
Επιπλέον ο αιτών αναφέρει στην παραπάνω αίτηση του ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου όλη την οικονομική
δαπάνη-επιβάρυνση του κόστουs που θα προκύψει από την δημιουργία τηs παραπάνω κατασκευήs.
Η άποψη τηs Δ/νσηs Τ.Υ. είναι θετική υπέρ τηs επισκευήs-ανακατασκευήs του πεζοδρομίου στην οδό
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ αρ.37 στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώναs από τον αιτούντα, ώστε να επανέλθει στην αρχική
του κατάσταση (υψόμετρο), αφού έτσι θα καταργηθεί ο υπάρχον αναβαθμόs-σκαλοπάτι (όπωs φαίνεται
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σήμερα στην συνοδευτική φωτογραφία που επισυνάπτεται στην παρούσα) και έτσι θα αποκατασταθεί η
ομαλότητα και η ασφάλεια των πεζών περιοίκων σε ότι αφορά την διάβαση-προσπέλαση και την χρήση του
συγκεκριμένου πεζοδρομίου, με την προ υπόθεση ότι θα κατασκευασθεί το επίμαχο τμήμα του παραπάνω
πεζοδρομίου σύμφωνα με τουs κανόνεs τη̋ τέχνηs και τηs επιστήμηs και σύμφωνα με τιs απαιτούμενεs
προδιαγραφέs σε ότι αφορά την ποιότητα και την αντί ολισθηρότητα των πλακών-οικοδομικών υλικών που
απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν-εφαρμοσθούν για την παραπάνω κατασκευή.
Η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋ αφού άκουσε το Δήμαρχο και Πρόεδρο τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Χρήστο
Βρεττάκο, και έλαβε υπ΄όψιν:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 24 απόφ. 3046/304//30.1/3.2.1989
3. Την υπ’ αρ. 22001 αίτηση του κ. Μιχαήλ Μαστρογιάννη του Δημητρίου από 25/04/2017
και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋, έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα σε ψηφοφορία.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επισκευή - ανακατασκευή του πεζοδρομίου στην οδό ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ αρ.37 στην Δημοτική Ενότητα
Δραπετσώναs, ώστε να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση (υψόμετρο), σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κτιριοδομικό Κανονισμό-άρθρο 367 –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (άρθρο 24 απόφ. 3046/304//30.1/3.2.1989) και σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 22001 αίτηση του κ. Μιχαήλ Μαστρογιάννη του Δημητρίου από 25/04/2017
Ο αιτών θα αναλάβει εξ ολοκλήρου όλη την οικονομική δαπάνη-επιβάρυνση του κόστουs που θα προκύψει από
την δημιουργία τηs παραπάνω κατασκευήs.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (59)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 15/9/2017
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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