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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων
αριθμός 2 της 16 -2-2021.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -7-
ΘΕΜΑ 2ο 

Περί  γνωμοδότησης  επί  της  εγκατάστασης  Ψυχαγωγικών  Παιδειών
περιορισμένης  διάρκειας  εντός  της  Πλατείας  Θησέως  στους  Αγίους
Θεοδώρους.

  Στους  Αγίους  Θεοδώρους  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγ.  Θεοδώρων,  του  Δήμου  Λουτρακίου-
Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων  συνήλθε  σήμερα  την  16η του  μηνός
Φεβρουαρίου  έτους  2021  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17:00  σε  τακτική  δια
περιφοράς συνεδρίαση,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού), και  την   Εγκύκλιο  426/
13.11.2020,  κατόπιν της υπ' αριθμ: 1796/09-02-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του
κ. Κωνσταντή - Σκουλικαρίτη Αριστείδη,  η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, σε όλους τους Συμβούλους .
Στην παρούσα συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή - παρουσία οι  κάτωθι  Σύμβουλοι
της Κοινότητας:
    
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Παρόντες : 1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης ,2) Θεοδώρα   
                  Βλαστάρη- Δέδε, 3) Άγγελος Μποζίκης ,4) Έλενα Παπουτσή 
                  5)Ευάγγελος Μπινιάρης ,6) Σωτήριος Λημνιώτης
                  7)Κωνσταντίνος Καρβέλης.
  
 Απόντες : ουδείς 
    
Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ,δεδομένου  ότι  επί
συνόλου  επτά  (7)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγίων
Θεοδώρων δήλωσαν συμμετοχή  και τα επτά (7) μέλη ,επί του 2ου θέματος
της  ημερήσιας  διάταξης  ο  πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  τους  την  2/2021
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που ανέβαλε την συζήτηση του
ανωτέρου   θέματος  για  επόμενη  συνεδρίαση  κατόπιν   πρότασης  του
Προέδρου της επιτροπής , ώστε  το θέμα να παραπεμφθεί στο συμβούλιο
των Αγίων Θεοδώρων για να παράσχουμε την γνώμη μας αναφορικά με το
εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρεάζει την αισθητική, τη φυσιογνωμία και την
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εν  γένει  λειτουργία  της  πόλης  ιδιαίτερα  κατά  τη  θερινή  -  τουριστική  περίοδο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί :

Από την ψηφοφορία  δήλωσε  αποχή ο κ. Λημνιώτης  Σωτήριος 

                                     
                                       Κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των συμβούλων) 
                                  
                                   1.  Κωνσταντίνου Καρβέλη 
                                   2.  Ευάγγελου Μπινιάρη 
                                   3.  Ελένη Παπουτσή 

Γνωμοδοτεί  αρνητικά  επί  της  εγκατάστασης  Ψυχαγωγικών  Παιδειών
περιορισμένης  διάρκειας  εντός  της  Πλατείας  Θησέως  στους  Αγίους
Θεοδώρους, διότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρεάζει την εν γένει
λειτουργία  της  πόλης  των  Αγίων  Θεοδώρων  καθότι  στα  όρια  της
πλατείας  υπάρχουν  οικίες  (πυκνοκατοικημένη  περιοχή),  και  από  την
λειτουργία Ψυχαγωγικών Παιδειών προκαλείται όχληση στους κατοίκους.
Επίσης στην πλατεία Θησέως έχουν τοποθετηθεί από τον Δήμο, όργανα
γυμναστικής  για  τους  πολίτες  που  επιθυμούν  να  γυμναστούν  με
αποτέλεσμα  μεγαλύτερης  συσσώρευσης  κόσμου  ,όχλησης  και
επιβάρυνσης του περιβάλλοντα χώρου με  απορρίμματα.   

                                                               
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό
2/7/16-2-2021 και  υπογράφεται  από  τα  Μέλη  που  ήσαν  παρόντα  στη
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη

                                         Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
                                         της  Κοινότητας

                           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ
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