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ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ 1  ο    
Γνωμοδότηση επί της αποδοχής ή μη δωρεάς ιδιωτών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  24
Ομόφωνα  γνωμοδοτεί  για την αποδοχή δωρεάς ποσού 1.257,89 € από δώδεκα
(12)  ιδιώτες,  για  την  κατασκευή  του  νέου γηπέδου τένις  στο  Πάρκο Μάτση στο
Λουτράκι  και  συγκεκριμένα  για  την  αγορά  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού.

ΘΕΜΑ 2  ο    
Γνωμοδότηση επί της αξιοποίησης και δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του
δημοτικού  ακινήτου  "Οικόπεδο  Θρουβάλα"  και  των  υφισταμένων  εντός  αυτού
κτιρίων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  25
Ομόφωνα  γνωμοδοτεί  θετικά  για  α)  την  αξιοποίηση  τμήματος  του  δημοτικού
ακινήτου "Οικόπεδο Θρουβάλα",  το  οποίο  βρίσκεται  επί  της οδού Ελ.  Βενιζέλου
(πρώην Λ. Αθηνών) στην είσοδο της πόλης Λουτρακίου, και συγκεκριμένα έκτασης
περίπου  13.000  τ.μ.  μετά  των  υφιστάμενων  εντός  αυτού  κτιρίων  συνολικής
επιφάνειας  4.147  τ.μ.,  όπως  αποτυπώνεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό,  β)  την
δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης  αυτού  στο  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,  προς
ικανοποίηση  αιτήματός  του,  για  τη  δημιουργία  πανεπιστημιακού  χώρου  υψηλών
προδιαγραφών (χώροι εκπαίδευσης και διοίκησης, αμφιθέατρο, χώροι εστίασης και
αναψυχής φοιτητών) και γ) την αναζήτηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
πόρων χρηματοδότησης - μέσω συγχρηματοδοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων
-  για  την  αποκατάσταση  και  λειτουργία  του  ανωτέρω  τμήματος  του  δημοτικού
ακινήτου ως πανεπιστημιακής εγκατάστασης.    

Το  παρόν  α)να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου (με αποδεικτικό) και β) να
αποσταλεί στον κ. Δήμαρχο
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             Ο τοιχοκολλήσας                                      Η  τηρήσασα τα πρακτικά

            Παντελέων Δημήτριος                                      Σκάζα Αναστασία
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