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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 10
της 13ης Μαΐου 2021

  Αριθμός  Απόφασης  54

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων
                             ποδηλάτων σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) στο Λουτράκι.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  με
τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού),  ύστερα  από  την  υπ'
αριθμ.  6803/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ.  Θυμή Φίλιππα, η οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.
4555/2018  (Φ.Ε.Κ.  133/19-07-2018),  "Πρόγραμμα  Κλεισθένης",  σε  καθέναν
δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου -
Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.  Θεοδώρων, και  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 είκοσι  (20),  ο  κ.
Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε  ς:  1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος Χρήστος,
3.Βασιλείου Δημήτρης, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κοντός Γεώργιος, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης
Αθανάσιος,  14.Παντελέου  Κων/νος,  15.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  16.Πέρρας
Σωτήριος,  17.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος, 18.Ράτης  Σπυρίδων,  19.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 20.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη  συνεδρίαση  παρίστανται  και  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Κοινοτήτων  Ισθμίας  και  Πισίων,  ήτοι  οι  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου
Δημήτριος, αντίστοιχα.

 Α π ό ν τ ε ς: 1.Βασιλείου Βασίλειος, 2.Δέδες Δημήτριος, 3.Νικολάου Σωτήριος,
4.Πέτρου  Θεόδωρος,  5.Πέτρου  Παναγιώτης,  6.Πρωτοπαππά  Μαρία,
7.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  &  Αγ.  Θεοδώρων  ήτοι  οι  κ.κ.  Σακέλλης
Μάριος και Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος στη συνεδρίαση συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλείου Βασίλειος
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας Σακέλλης Μάριος.

Κατά την συζήτηση του 1  ου   θέματος και πριν την λήψη απόφασης επ΄ αυτού  
συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Σακελλαρίου Ευθύμιος.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.  Η υπ' αριθμ. 110/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 7Ξ8ΡΩΛ3-
ΠΔ3) που λήφθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/2016 Απόφασης - Εισήγησης της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δημιουργία  χώρων
στάθμευσης δημοσίων ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) στο Λουτράκι,
μεταξύ αυτών και στη νότια πλευρά του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων
επί του πεζοδρομίου στη βορειοανατολική γωνία του Ο.Τ. 196 (που περιβάλλεται
από τις οδούς Δημοσίων Υπαλλήλων, Κωνσταντινουπόλεως, Αιγαίου-προέκταση
και ανώνυμη οδό).
2. Η υπ' αριθμ. 111/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 7ΣΩ7ΩΛ3-95Ι),
περί  έγκρισης  Κανονισμού  λειτουργίας  Συστήματος  Δημοσίων  Ποδηλάτων  του
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
3.  Το από 18/03/2021 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης  του  Δήμου  μας  προς  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  περί  έγκρισης
δημιουργίας χώρου στάθμευσης ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) στο
Λουτράκι - μετεγκατάστασης σταθμού, με το οποίο εισηγείται τη μετεγκατάσταση
του  σταθμού  συστήματος  κοινόχρηστων  ποδηλάτων  από  τον  δημοτικό  χώρο
στάθμευσης (όπισθεν της Λέσχης Αξιωματικών) Ο.Τ. 404 στον χώρο του Πάρκου
Ειρήνης, έμπροσθεν των δημοτικών WC, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σε αυτή
σχέδιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί  αφενός η καλύτερη εποπτεία του σταθμού
προς αποφυγή βανδαλισμών και αφετέρου η τουριστική προβολή του Δήμου, με το
συνολικό  κόστος  της  μετεγκατάστασης  να  βαρύνει  την  εταιρεία  CYCLOPOLIS
Ε.Π.Ε.,  ανάδοχο  της  υπ'  αριθμ.  14141/27-07-2019  σύμβασης  "Συντήρηση  -
λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων" που έχει συνάψει ο Δήμος μας και η οποία είναι
σε ισχύ.  
Με το από 22/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμά της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών Δόμησης  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την αναφορά στην ανωτέρω
εισήγησή της στο Ο.Τ. 404, ενώ η υπ' αριθμ. 110/2016 Α.Δ.Σ. αναφέρει το Ο.Τ.
196, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον ίδιο χώρο, δεδομένου ότι το "τερματικό"
λειτουργίας του εν λόγω σταθμού τοποθετήθηκε τελικά επί του πεζοδρομίου του
Ο.Τ. 196, ενώ τα ποδήλατα ήταν σταθμευμένα επί του οδοστρώματος στη νότια
πλευρά του δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
4. Η υπ΄  αριθ.  9/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής σύμφωνα με  την
οποία εισηγείται τη μετεγκατάσταση του εν λόγω σταθμού.
5.  Η υπ΄ αριθ. 43/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία
αναβλήθηκε  η  συζήτηση  του  εν  λόγω  θέματος,  καθότι  εκφράστηκαν  διάφορες
απόψεις και προέκυψαν πολλά ερωτήματα επ΄ αυτού. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε
ότι η υφιστάμενη θέση στον δημοτικό χώρο στάθμευσης εξυπηρετεί τους πολίτες,
δεδομένου ότι  έχουν τη  δυνατότητα  να  σταθμεύουν εκεί  τα  οχήματά  τους,  ενώ
παράλληλα σε χώρο αυτού πρόκειται να εγκατασταθεί μελλοντικά και ο σταθμός
του ΚΤΕΛ. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιδημάρχος κ. Σακελλαρίου πρότεινε την αναβολή του,
προκειμένου  η  Δ/νση  Τ.Υ.  &  Υπηρεσιών  Δόμησης  του  Δήμου,  η  οποία  είχε
εισηγηθεί το θέμα της μετεγκατάστασης του σταθμού συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων, να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά



τη  συνεδρίαση,  τα  οποία  αναλυτικά  αποτυπώνονται  στα  απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Συζητουμένου εκ νέου του παρόντος θέματος ακούστηκαν διάφορες απόψεις και
προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον χώρο που θα καταλάβουν τα ποδήλατα στην
νέα  θέση  και  ο  κ.  Ζερβός  Κων/νος -  Επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης
"Επιλογή  ευθύνης  για  το  Δήμο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων"
πρότεινε για άλλη μία φορά την αναβολή του. 
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία (απέχοντος του κ. Ασημακόπουλου) και υπέρ
αυτής  ψήφισαν  οκτώ  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  ήτοι  ο  ίδιος  και  οι  κ.κ.  Δρίτσας,
Βασιλείου  Β.,  Βασιλείου  Δ.,  Καραπανάγος,  Γλυκοφρύδης,  Σταυρόπουλος  και
Λογοθέτης, συνεπώς η πρόταση απορρίφθηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
μετά από διαλογική  συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ  των μελών του,
απεχόντων των Δρίτσα, Ζερβού και Λογοθέτη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των Ασημακόπουλου, Βασιλείου Β., Βασιλείου Δ., Καραπανάγου,

Γλυκοφρύδη και Σταυρόπουλου) 

Εγκρίνει την δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, σε
κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στον χώρο του Πάρκου Ειρήνης,
σύμφωνα  με  το  από  18/03/2021  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Υπηρεσιών  Δόμησης  του  Δήμου  μας  και  το  επισυναπτόμενο  σε  αυτή  σχέδιο,
προκειμένου ο επισκέπτης να βρίσκει αυτά σε κεντρικό σημείο της πόλης, με το
συνολικό κόστος αυτής να βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε.. 
Κατά τα λοιπά οι ήδη καθορισθείσες θέσεις διατηρούνται.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  54/2021.

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 20 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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