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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ     Ν  ο   12 ΤΗΣ     ΑΠΟ     11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2020  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο    
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου  οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
(αφορά  χώρο  αποθήκευσης  θειαφιού)  στη  θέση  "Σουσάκι"  της  Κοινότητας  Αγ.
Θεοδώρων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  25
Κατά πλειοψηφία  (μειοψηφούντος  του  κ.  Δέδε  Δημητρίου,  ο  οποίος  θεωρεί  ότι
απαραίτητη  προϋπόθεση,  πριν  την  έγκριση  της  εισόδου  -  εξόδου,  είναι  ο
καθορισμός  του  χειμερίου  κύματος  και  του  αιγιαλού)  εισηγείται  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση ενιαίας εισόδου - εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της
ΜΟΤΟΡ  ΟΪΛ  ΕΛΛΑΣ  -  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Α.Ε.  (αφορά  τον  χώρο
αποθήκευσης θειαφιού)  που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Σουσάκι» της
Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων του  Δήμου  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγίων
Θεοδώρων,  επί  υπάρχουσας  αγροτικής  οδού  μέσου  πλάτους  5,50  μ.,  όπως
απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του
πολιτικού  μηχανικού   κ.  Ταγαρά  Χρήστου,  το  οποίο  θα  αποτελεί  αναπόσπαστο
τμήμα της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 12783/12-08-2020
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.Δ. του Δήμου  (η οποία εξετάζει την έγκριση
μόνο από τεχνική άποψη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και τους όρους που
αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή. 

ΘΕΜΑ 2  ο    
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  "ΑΡΟΤΡΟΝ  Α.  Ι.  ΣΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ"  στη  θέση  "Κατουνίστρα"  της  Κοινότητας  Λουτρακίου  -
Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26
Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ενιαίας εισόδου - εξόδου
οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  υπό  ίδρυση  εταιρείας  "ΑΡΟΤΡΟΝ  Α.  Ι.
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" (αφορά χονδρικό εμπόριο δημητριακών) που
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου -
Περαχώρας του  Δήμου  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων,  επί
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υπάρχουσας  αγροτικής  οδού  (πάροδος  Εκκλησιαστικού  Λυκείου),  όπως
απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του
πολιτικού  μηχανικού   κ.  Μακρίδη  Μιχαήλ,  το  οποίο  θα  αποτελεί  αναπόσπαστο
τμήμα της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13225/12-08-2020
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.Δ. του Δήμου  (η οποία εξετάζει την έγκριση
μόνο από τεχνική άποψη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και τους όρους που
αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή. 

ΘΕΜΑ 3  ο    
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  "RENTRON  Α.Ε.Β.Ε."   στη  θέση  "Άνω
Καρμπουνάρι – Γαλότα" της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  27
Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ενιαίας εισόδου - εξόδου
οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  υπό  ίδρυση  εταιρείας  "RENTRON  Α.Ε.Β.Ε."
(αφορά  βιομηχανία  μεταλλικών  προϊόντων) που  βρίσκεται  στην  εκτός  σχεδίου
περιοχή «Άνω Καρμπουνάρι - Γαλότα» της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας
του  Δήμου  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων,  επί  υπάρχουσας
αγροτικής  οδού,  όπως  απεικονίζεται  στο  από  Φεβρουάριο  2020  τοπογραφικό
διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του πολιτικού μηχανικού  κ. Παπαφωτίου Απόστολου,
το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την
με αριθ. πρωτ. 3865/12-08-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υ.Δ. του Δήμου
(η οποία εξετάζει την έγκριση μόνο από τεχνική άποψη σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις) και τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή. 

ΘΕΜΑ 4  ο    
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΑΛΚΗ Α.Ε." στη θέση "Καρμπουνάρι" της
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  28
Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ενιαίας εισόδου - εξόδου
οχημάτων στις εγκαταστάσεις (βιομηχανικό κτίριο-κατηγορία Β) της εταιρείας "ΑΛΚΗ
Α.Ε."  (μονάδα  παραγωγής  σοκολάτας  &  προϊόντων  αυτής) που  βρίσκεται  στην
εκτός σχεδίου περιοχή «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας
του  Δήμου  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων,  επί  υπάρχουσας
αγροτικής  οδού  (Γερμανική  οδός),  όπως απεικονίζεται  στο  από  Αύγουστο  2020
τοπογραφικό  διάγραμμα  σε  κλίμακα  1:500  του  πολιτικού  μηχανικού   κ.
Εμμανουηλίδη  Ιωάννη,  το  οποίο  θα  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  εν  λόγω
έγκρισης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 14355/26-08-2020 σχετική εισήγηση της
Δ/νσης Τ.Υ.  & Υ.Δ.  του Δήμου  (η οποία εξετάζει  την έγκριση μόνο από τεχνική
άποψη ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων - ορατότητας και απόστασης-
και όπως ελέγχθησαν από αυτή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και τους όρους
που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή. 

Το  παρόν  α)να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου (με αποδεικτικό) και β) να
αποσταλεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στις Κοινότητες Λουτρακίου - Περαχώρας &
Αγ. Θεοδώρων.

         Λουτράκι 11/09/2020        Λουτράκι 11/09/2020
             Ο τοιχοκολλήσας                                  Η  Γραμματέας της Επιτροπής

            Λυκομήτρος Παναγιώτης                                  Σκάζα Αναστασία
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