
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

Αριθ.Αποφ 9/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

ΘΕΜΑ  
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ο.Τ Α25, Α26 » 
 

 
                                                       
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2021 και ώρα 13.00μμ Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Κοινότητας Ανδραβίδας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα, λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID- τα σύμφωνα με το υπ αριθ. Εγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988, του ΥΠΕΣ, 
ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου υπ αρ7579/11-6-202,   που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4  ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 



Ο πρόεδρος  κ. Κεκάτος Διονύσιος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και 
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ,ειπε τα εξης: 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Η επιτροπή 
ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την 
ποιότητα ζωής, τη χωροταξία,την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος 
αρμοδιοτήτων του δήμου. 
  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  κύριος Κεκατος Διονύσιος ο οποίος είναι και 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, εισηγήθηκε τα εξης, με το 
θεμα : 
 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ο.Τ Α25, Α26 » 

 
Σχετικά με την  διάνοιξη οδού, αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πράξης αναλογισμού, σε 
εφαρμογή του εγκεκριμένου  σχεδίου πόλεως της Κοινότητας των Λεχαινών (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ο.Τ Α25, Α26. 
Κατά την διάνοιξη πρεπει να γίνει η αποψίλωση διαφόρων επικείμενων αντικειμένων όπως 
(μεταλλική περίφραξη, πινακίδα, διάφορα αλλά  αντικείμενα και κοπή τεσσάρων δέντρων). 
 

               Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικά  
              με  το θέμα   της  σημερινής συνεδρίασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εγκρίνει την διάνοιξη οδού που αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πράξης αναλογισμού, 
σε εφαρμογή του εγκεκριμένου  Σχεδίου Πόλεως της Κοινότητας των Λεχαινών, (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Ο.Τ Α25, Α26). 
Κατά την διάνοιξη θα γίνει η αποψίλωση διαφόρων επικείμενων αντικειμένων όπως, (μεταλλική 
περίφραξη, πινακίδα, διάφορα αλλα  αντικείμενα και κοπή τεσσάρων δέντρων κλπ) . 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                      ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


