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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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ΘΕΜΑ 1  ο   
1.Ανάκληση  ή  μη  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Κ.Υ.Ε.  "Οβελιστήριο"  στο
Λουτράκι (κατόπιν ματαίωσης της από 12/03/2020 συνεδρίασης)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2
Ομόφωνα  ανακαλεί,  σύμφωνα  με  την  από  18/02/2020  εισήγηση  του
Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  &  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  του
Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  μας,  την  υπ’  αριθμ.
21321/12-11-2008  άδεια  ίδρυσης & λειτουργίας  Καταστήματος  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) “Οβελιστήριο” επί της Πλατείας 25ης  Μαρτίου 12 στο
Λουτράκι,  επονόματι   Αντωνόπουλου  Αριστόδημου  του  Αποστόλου,  λόγω
πολεοδομικής  αυθαιρεσίας  (αυθαίρετη  κατασκευή)  και  κατ'  επέκταση
τροποποίησης του συγκεκριμένου χώρου για τον οποίο είχε χορηγηθεί  η εν
λόγω άδεια, η οποία αυθαιρεσία, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 3751/10-
03-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
του  Δήμου,  που  συντάχθηκε  κατόπιν  διενεργηθείσας  κατά  την  ως  άνω
ημερομηνία (10/03/2020) αυτοψίας, δεν έχει αρθεί.

ΘΕΜΑ 2  ο   
Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι, λόγω διακοπής
εργασιών του στη Δ.Ο.Υ. (κατόπιν ματαίωσης της από 12/03/2020 συνεδρίασης)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3
Ομόφωνα ανακαλεί  α)  την  υπ΄ αριθμ.  5378/31-03-2016 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Καταστήματος  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)  "Επιχείρηση
αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών"
και  β)  την  υπ'  αριθμ.  6791/21-04-2016  άδεια  λειτουργίας  "Επιχείρησης
παροχής  υπηρεσιών  διαδικτύου"  εντός  του  προαναφερθέντος  Κ.Υ.Ε.,
ευρισκομένου επί  της  οδού Αγίου Ιωάννου 5  στο Λουτράκι,  οι  οποίες  είχαν
χορηγηθεί στον κ. Στάθη - Κοϊμιτζή Παναγιώτη του Δημητρίου, λόγω διακοπής
εργασιών του στην οικεία Δ.Ο.Υ.,  όπως προκύπτει από την από 20/02/2020
εισήγηση  του  Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  &  Ρύθμισης  Εμπορικών
Δραστηριοτήτων  του  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου
μας. 
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ΘΕΜΑ 3  ο   
Χορήγηση  ή  μη  προέγκρισης  εγκατάστασης  ψυχαγωγικών  παιδειών
περιορισμένης διάρκειας,  εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4
Ομόφωνα χορηγεί στην  κα Πούλου Παναγιού του Αναστασίου προέγκριση
εγκατάστασης  ψυχαγωγικών παιδειών (ηλεκτρικά παιχνίδια,  αυτοκινητίδια με
κερματοδέκτη κλπ.) σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο χώρο έκτασης 50,00 τ.μ.,
εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα  για  τρεις  (3)  μήνες,  ήτοι  από  15/06/2020  έως  15/09/2020,
σύμφωνα με την από 13/03/2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου μας και το κατατεθέν διάγραμμα της περιοχής, για την
οποία σημειώνεται σε αυτό από την οικεία Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης ως
επιτρεπόμενη χρήση γης "Ελεύθερος χώρος" (σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Π.Δ. 23/1987, στις περιοχές "Ελεύθερος χώρος - Αστικό Πράσινο" εκτός άλλων
επιτρέπεται η χρήση "1. Αναψυκτήρια και 4. Χώροι συνάθροισης κοινού"). 

ΘΕΜΑ 4  ο   
Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος
2019.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5
Ομόφωνα  (με  τον  κ.  Σταυρόπουλο  να  απέχει) συντάσσει έκθεση  των
πεπραγμένων της, για το έτος 2019, και την υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.,
σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση (σχέδιο) της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου και β)να αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ 

Λουτράκι 18/03/2020                                          Λουτράκι 18/03/2020
 Ο τοιχοκολλήσας                                           Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

    Λυκομήτρος Παναγιώτης                                        Σκάζα Αναστασία
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