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   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 16
της 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αριθμός Απόφασης 28
ΘΕΜΑ  1ο: Γνωμοδότηση  περί  αναγκαιότητας  ή  μη  μίσθωσης

ακινήτου  για  στάθμευση  -  φύλαξη  απορριμματοφόρων  στην  Δημοτική
Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 26 η του μηνός
Σεπτεμβρίου ,  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
19:00  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 15015/21-09-
2018 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010   (Φ.Ε.Κ.  87/07-06-2010),  περί  "  Νέας  Αρχιτεκτονικής  της
Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ.
Γκιώνη,  ο  οποίος  ήταν  απών,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου -  Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά (7 ),  η κα Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)  ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  4) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  5)
ΓΚΙΩΝΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  6)  ΤΣΑΝΤΙΛΑ  ΜΑΡΙΑ  (ΜΑΙΡΗ)  7)  ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ  3) ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  4) ΖΑΧΑΡΗ  ΕΛΕΝΗ  αν  και
κλήθηκαν νόμιμα.

Επί  του  ανωτέρω  1ου  θέματος  η  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των
Μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λουτρακίου  -
Περαχώρας τα κάτωθι:

1) Την  από  12/09/2018  εισήγηση  του  αρμοδίου  υπαλλήλου  του
Γραφείου  Κίνησης  του  Δήμου με  την  οποία  τονίζεται  η  αναγκαιότητα
μίσθωσης  ακινήτου προκειμένου να στεγαστούν τα απορριμματοφόρα-
οχήματα του Δήμου μας και η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες
για την εξεύρεση και  μίσθωση κατάλληλου στεγασμένου χώρου,
που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή φύλαξη των εκτός βάρδιας
απορριμματοφόρων  οχημάτων  της  Δ.Ε.  Λουτρακίου-Περαχώρας,
για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  στάθμευσης  της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου, καθ΄όσον ο Δήμος μας δεν διαθέτει το
κατάλληλο Δημοτικό Κτήριο.
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                Οι ζητούμενες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το
προς μίσθωση κτήριο είναι οι παρακάτω:

1. Να είναι κλειστό στεγασμένο με στατική επάρκεια.
2. Να διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμό.
3. Να  διαθέτει  εγκατάσταση  ανεμιστήρων/εξαεριστήρων  για

την απαγωγή των οσμών από τα απορριμματοφόρα.
4. Να έχει εμβαδό τουλάχιστον 450 τ.μ. και καθαρό ύψος 4,20

μέτρα.
5. Να φέρει πόρτα εισόδου πλάτους 3,8 μέτρα τουλάχιστο και

ύψους 4,00 μέτρα, η οποία θα κλείνει και θα κλειδώνει για
την  προστασία  των  εκτός  βάρδιας  απορριμματοφόρων
οχημάτων.

6. Να  ευρίσκεται  στην  περιοχή  Λουτρακίου,  εκτός   σχεδίου
πόλης,  πλησίον  της  περιφερειακής  οδού  Λουτρακίου,  με
εύκολη πρόσβαση.

7. Να ευρίσκεται  σε  αδόμητη,  ως προς τω πλείστον περιοχή,

.ωστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων »

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου
για στάθμευση - φύλαξη απορριμματοφόρων της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου -  Περαχώρας και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 29/2018.

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 27/09/2018
Η Πρόεδρος Δ.Κ.
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