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ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

Αριθ.Αποφ 5/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

ΘΕΜΑ  
«ορισμός κοινόχρηστου χώρου, στην κοινότητα Σταφιδοκαμπου, στον οποίο να 
επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης» 
 

 
                                                       
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΠΕΜΠΤΗ 22/4/2021 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 συμφωνα με το υπ αριθ. Εγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988, του ΥΠΕΣ, 
ύστερα από την πρόσκληση του προεδρου υπ αρ4946/16-4-2021,   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 θέμα 
της ημερήσιας διάταξης ,ειπε τα εξης: 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγείται προς 
στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του .ΚΔΚ 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν : 
 Την 1/2021 Απόφαση της τοπικής κοινότητας Σταφιδοκαμπου, σύμφωνα με την οποία: 
Γνωμοδοτούν ομόφωνα  προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον ορισμό  κοινοχρήστου χώρου , 
στην   κοινότητα Σταφιδοκαμπου, τμήματος 19/μέτρων, επι της οδού Ευαγγελιστρίας (πεζοδρόμος) 
και συγκεκριμένα από την συμβολή της οδού Θανάση Βεγγου ως την αρχή  του αυλειου χώρου της 
εκκλησίας.,  στον οποίο να επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.(για την  τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισματων σε όμορα κατάστημα). 
 
  
  Όπως προκύπτει από την  Αριθ. Απόφασης: 3/2015 της Επιτροπής Ποιότητας   Ζωης 
«Περί πρότασης κοινόχρηστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση  
  χρήσης ,ώστε να οριστεί ανταποδοτικό τέλος», δεν συμπεριλαμβάνεται η κοινότητα   
  Σταφιδοκαμπου. 
 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος είπε, Προτείνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί ως 
προς τον χαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο να επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης ,στην κοινότητα Σταφιδοκαμπου: τμήματος, 19/μέτρων  επι της 
οδού Ευαγγελιστρίας (πεζόδρομος) και συγκεκριμένα από την συμβολή, της οδού 
Θανάση Βεγγου ως την αρχή  του αυλειου χώρου της εκκλησίας. 

 
 
 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον χαρακτηρισμό 
κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο να επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης,, στην 
κοινότητα Σταφιδοκαμπου: τμήματος, 19/μέτρων  επι της οδού Ευαγγελιστρίας 
(πεζοδρομος) και συγκεκριμένα από την συμβολή, της οδού Θανάση Βεγγου ως 
την αρχή  του αυλειου χώρου της εκκλησίας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                      ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 



 
 
 
 


