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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο   (Έκτακτο)  
Εισήγηση  στο  Δ.Σ.  για  κήρυξη  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  για  την
κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο
Περαχώρας με το δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21
Ομόφωνα:
α) αποφασίζει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος,
προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία και να συζητηθεί  το θέμα στο
προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.  
β)  εισηγείται  στο  Δ.Σ.  την  κήρυξη  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης
ακινήτων ευρισκομένων   στην  περιοχή  ΓΟΝΕΖΑ  της  Δ.Κ.  Λουτρακίου  –
Περαχώρας, συνολικού εμβαδού 947,21 τ.μ.,  για λόγους δημόσιας ωφέλειας,
ήτοι για την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το
νέο  Μουσείο  Περαχώρας  με  το  δημοτικό  και  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της
περιοχής,  σύμφωνα με  το  από  τον  Μάιο  2018   συνταχθέν  κτηματολογικό
διάγραμμα  και  τον  κτηματολογικό  πίνακα  καθώς  και  την  από  04/07/2018
εισήγηση  της Δ.Τ.Υ. &  Υπ. Δόμησης του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2  ο     
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων
στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22
Ομόφωνα  εισηγείται  στο  Δ.Σ. την  απομάκρυνση  τριών  (3)  κενωθέντων
περιπτέρων στο Λουτρακι, ήτοι:
α.  περιπτέρου  ευρισκομένου  επί  της  οδού  Ελ.  Βενιζέλου
(Παραπλεύρως  Κατ/τος  JEMA),  την  εκμετάλλευση  του  οποίου  είχε  ο  κ.
Μανιάτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 
β. περιπτέρου ευρισκομένου  επί της συμβολής των οδών Μάτση & Ιβύκου, την
εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Λέκκας Νικόλαος του Ιωάννη & 
γ.  περιπτέρου ευρισκομένου επί  των  οδών Αιγαίου &  Ελ.  Βενιζέλου,   την
εκμετάλλευση του οποίου είχε  ο κ. Παππάς Αριστείδης του Αθανασίου,

HM1: 05-07-2018 15:38:17



σύμφωνα με την από 28/06/2018 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης  και  την  υπ'  αριθμ.  19/2018  Απόφαση  Συμβουλίου  της  Δ.Κ.
Λουτρακίου - Περαχώρας.

ΘΕΜΑ 3  ο     
Εισήγηση  στο  Δ.Σ.  του  σχεδίου  του  νέου  Κανονισμού  Λειτουργίας
Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23
Ομόφωνα εισηγείται  στο Δ.Σ.  το σχέδιο του νέου Κανονισμού Λειτουργίας
Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.
στον  Δήμο  μας,  σύμφωνα με  την  από 28/06/2018  εισήγηση  του  Τμήματος
Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  και  τις  υπ'  αριθμ.  15/2018  &  14/2018
Αποφάσεις των Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 4  ο     
Εισήγηση στο Δ.Σ.  για  μετατόπιση ρολογιού -  καθιστικού ευρισκομένου στο
Λουτράκι (εξ αναβολής).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24
Ομόφωνα  εισηγείται  στο  Δ.Σ. τη  μετατόπιση  ρολογιού  -  καθιστικού
ευρισκομένου στο Λουτράκι, ήτοι στη συμβολή των οδών Πέιν & Ελ. Βενιζέλου,
σε νέα θέση και συγκεκριμένα στον παραλιακό πεζόδρομο Λουτρακίου πλησίον
του Κ.Υ.Ε. Cocoon, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, και σύμφωνα με την από 7/5/2018 εισήγηση της ίδιας Υπηρεσίας
και  την  υπ'  αριθμ.  17/2018  Απόφαση  Συμβουλίου  της  Δ.Κ.  Λουτρακίου  -
Περαχώρας.  

ΘΕΜΑ 5  ο     
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας
απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου
231 στο Καλαμάκι Ισθμίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ.  τη χορήγηση στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να
άδειας  απότμησης  πεζοδρομίου  έμπροσθεν  ιδιοκτησίας  της  επί  της  οδού
Λουτρακίου  231  στο  Καλαμάκι  Ισθμίας,  και  συγκεκριμένα  έμπροσθεν  του
διαδρόμου που οδηγεί σε αυτή, σύμφωνα με την από 28/06/2018 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το από Σεπτέμβριο 2016 σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα. 

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

Λουτράκι 05/07/2018                                              Λουτράκι 05/07/2018
Ο τοιχοκολλήσας                                            Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

    Λυκομήτρος Παναγιώτης                                         Σκάζα Αναστασία
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