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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  14

της  8ης Ιουλίου 2019

Αριθμός Απόφασης 176
Θ Ε Μ Α  6ο:Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαί-

         σια αθλητικής εκδήλωσης.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 8η   του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12390/04-07-2019 πρόσκληση του
κ.  Προέδρου  Στάμου  Γεωργίου,  η  οποία  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010),
περί  “Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης & της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  σε  καθέναν  δημοτικό  σύμβουλο,  στους  προέδρους
Συμβουλίων  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.
Θεοδώρων,  στον  Πρόεδρο  Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Πισίων  και  στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών  του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα  δεκαέξι  (16),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν  τ  ε  ς:  1.Στάμου Γεώργιος -  Πρόεδρος,  2.Θυμής Φίλιππος,  3.Κορδαλή
Σωτηρία,  4.Παντελέου Κων/νος,  5.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  6.Πέρρας Σωτήριος,
7.Ράτης  Σπυρίδων,   8.Ρουμελιώτης  Γεώργιος,  9.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,
10.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 11.Γεωργίου Χαράλαμπος,  12.Μουζάκης Αθανάσιος,
13.Κοφινάς  Ηλίας,  14.Ασημακόπουλος  Χρήστος,  15.Νικολάου  Σωτήριος,
16.Πρωτοπαππά Μαρία.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκετο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Ισθμίας, Δήμου Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς:1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Παύλου Παύλος, 4.Βαρελάς
Παναγιώτης,  5.Λογοθέτης  Κων/νος,  6.Δόσχορης  Κων/νος,  7.Θεοδώρου  Αγγελική,
8.Γεωργίου  Αθανάσιος,  9.Πέτρου  Θεόδωρος,  10.Πέτρου  Παναγιώτης,  11.Σπύρου
Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ.   Αγ.
Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, Δρίτσας Δημήτριος και Κωνσταντής –
Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα, καθώς και ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Με τη έναρξη της συνεδρίασης  και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε  θέματος
αποχώρησαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργίου Χαράλαμπος και Κοφινάς Ηλίας.
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Συζητουμένου του 6ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ύστερα κι  από τη
συζήτηση ενός (1) εκτάκτου, τέθηκαν υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής :

1.Το με αριθμό πρωτ/λου Δήμου 7440/22-04-2019 έγγραφο της Συντονιστικής
Επιτροπής ‘’ΑΘΛΟΣ + ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2019’’ σχετικά με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
‘’΄Αθλος  +  Ενέργεια  Σύζευξης  Αρχαιολογικών  Χώρων  ‘’Θέρμαι  –  Ναός  Ακραίας
Ήρας’’,  που  περιλαμβάνουν  διαλέξεις,  ξεναγήσεις  και  αθλητικά  δρώμενα  χωρίς
βαθμολογικό  ενδιαφέρον,  με  σκοπό  την  προβολή  των  μνημείων  πολιτισμού  της
περιοχής αλλά και του εορτασμού της Μάχης της Περαχώρας, το χρονικό διάστημα
28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019.   

2.Το  υπ΄αριθμ.  222490/53961/06-09-2018  έγγραφο  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου – Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού  με το οποίο γνωστοποιείται ότι
για  τη  διεξαγωγή  της  εκδήλωσης  ‘’΄Αθλος  +  Ενέργεια  Σύζευξης  Αρχαιολογικών
Χώρων ‘’Θέρμαι – Ναός Ακραίας Ήρας’’ δεν απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνων.

3.Το υπ΄αριθμ. 648/07-02-2019 έγγραφο του ΣΕΓΑΣ μεταξύ άλλων και προς
τις  Δημοτικές  Αυτοδιοικήσεις  της  Χώρας  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  ‘’για  άλλες
διοργανώσεις, αμιγώς αναψυχής, ή μη επίσημων αποστάσεων, που διεξάγονται για
επετειακούς  ή  ιστορικούς  λόγους,  ο  ΣΕΓΑΣ  δεν  διεκδικεί  την  αρμοδιότητα  της
έγκρισης, σύμφωνα με το νόμο’’.

4.Το  υπ΄αριθμ.  11977/28-06-2019  έγγραφο  της  Αρμόδιας  Επιτροπής  των
εκδηλώσεων  ‘’΄Αθλος + Ενέργεια Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων ‘’Θέρμαι – Ναός
Ακραίας Ήρας’’ στο οποίο περιγράφονται οι διαδρομές των αγώνων και αναφέρεται
το χρονοδιάγραμμά τους.

5.Το από 03-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο
εισηγείται  τη  διακοπή  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  στις  διαδρομές  που
διοργανώνονται οι ανωτέρω εκδηλώσεις..

6.Οι  διατάξεις  του άρθρου 52 του ν.  2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)  αναφορικά με  τα
μέτρα οδικής κυκλοφορίας.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  μετά  από
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο
της Δ.Κ.  Λουτρακίου – Περαχώρας για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων ‘’΄Αθλος +
Ενέργεια Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων ‘’Θέρμαι – Ναός Ακραίας Ήρας’’, στις 29
Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα τους αγώνες δρόμου, ως κατωτέρω

ΔΙΑΔΡΟΜΗ   20.800 μέτρων
Αφετηρία   είναι  το  κυκλικό  κτίριο  της  Πηγής  Λουτρακίου  και  η  διαδρομή

κινείται μέσα στους δρόμους  Γ. Λέκκα στην αρχή της και Ελ. Βενιζέλου στη συνέχεια,
μπαίνει  διαγώνια,  αριστερά  στο  ΚΤΕΛ,  στην  οδό  Εθν.  Αντιστάσεως  που  την
ακολουθεί  μέχρι  να  συναντήσει  την  οδό Τομπάζη,   και  μέσω αυτής,  με  αριστερή
πορεία, βγαίνει και πάλι στην Ελ. Βενιζέλου την οποία ακολουθεί αριστερά συνεχίζει
στη οδό  Γ. Λέκκα για να βγει  στον Αγ.  Γεώργιο όπου συναντά την απόληξη του
περιφερειακού δρόμου.  Από εδώ ακολουθεί τον δρόμο Λουτρακίου - Περαχώρας και
φτάνοντας στην είσοδο της Περαχώρας συνεχίζει ευθεία, μέχρι το παλιό κτήριο του
Μουσείου Περαχώρας.  Στρίβοντας  εκεί  αριστερά παίρνει  τον  κεντρικό δρόμο που
οδηγεί στη λίμνη Βουλιαγμένη και από εκεί στο πλάτωμα του αρχαιολογικού χώρου
του Ηραίου όπου και ο τερματισμός.

Η έναρξη του αγώνα θα είναι στις 09.30 π.μ., ο χρόνος που δίνεται για τον
τερματισμό είναι 3 ώρες και ο χρόνος εντός της  πόλης του Λουτρακίου υπολογίζεται
στα 20 λεπτά. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  5.300 μέτρων
Από την αφετηρία (ξενοδοχείο “ΜΑΝΤΑΣ”) η διαδρομή κινείται στην άσφαλτο

έχοντας  αριστερά  τη  λίμνη  μέχρι  να  συναντήσει  το   δρόμο  Περαχώρας  –



Βουλιαγμένης  τον  οποίο  ακολουθεί  μέχρι  τον  τερματισμό  στο  πλάτωμα  του
αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου.

Η έναρξη του αγώνα θα είναι στις 09.30 π.μ., ο χρόνος που δίνεται για τον
τερματισμό είναι 1 ώρα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   176/2019.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 17 Ιουλίου 2019.

Ο Πρόεδρος
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