
       
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 08/04/2022
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5989  
                 ΔΗΜΟΣ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                  

    ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                    
---------------------------------------                

Δ/νση        : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα        : Υποστ. Πολ. Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Με αποδεικτικό
                   203 00 Λουτράκι 
Πληρ.        : Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.       : 2744360119
E-Mail        : a.skaza@loutraki.gr               

        Π Ρ Ο Σ :
     1.Τoν κ. Δήμαρχο
     2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
     3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
        Κοινοτήτων
     4.Συμβούλια Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
    Συμβουλίου (μεικτή συνεδρίαση)".

Παρακαλούμε  όπως  προσέλθετε στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως,  Λουτράκι)  ή όπως
συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης  σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος την
12η Απριλίου  2022,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 17:30  για συζήτηση  επί  των
κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Αξιοποίηση  δημοτικής  έκτασης  στους  Αγίους  Θεοδώρους  για
εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

2.Καθορισμός  χώρων  παραχώρησης  απλής  χρήσης  αιγιαλού  &
παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας, έως και
31/12/2022.

3.Αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας.

4.Ανασυγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.  "Δημοτικός
Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας,  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου
Λουτρακίου   -  Αγίων  Θεοδώρων  (ΜΕΡΙΜΝΑ)",  κατόπιν  παραιτήσεων
(Διαπιστωτική Πράξη). 

5.Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

6.Ανασυγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων κατοίκων Δήμου
μας για οικονομική ενίσχυση.
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7.Έγκριση  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διαχείρισης  Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων έτους
2022.  

8.Χορήγηση  ή  μη  στη  WHG KING MINOS M.A.E.  άδειας  απότμησης
πεζοδρομίου έμπροσθεν ξενοδοχείου της επί της οδού Ποσειδώνος (Ο.Τ. 106)
στους Αγίους Θεοδώρους. 

9.Μετατόπιση ή μη πίλλαρ δημοτικού φωτισμού, ευρισκομένου επί της
οδού Ελπίδας στα Ίσθμια.

10.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (οδός Σπετσών - περιοχή "Ισθμός").

11.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (ανώνυμη οδός - περιοχή "Λειβαδάκι").

12.Έκδοση χρεωστικής κάρτας στον λογαριασμό όψεως του Δήμου μας
στην  Eurobank για  συναλλαγές  του  με  τη  Δ.Ο.Υ.  Κορίνθου  (απόδοση
χαρτοσήμου και ΟΓΑ/Χαρτοσήμου).

13.Έκδοση χρεωστικής κάρτας στον λογαριασμό όψεως του ν.π.δ.δ.
ΔΟΚΟΠΑΠ  "ΜΕΡΙΜΝΑ"  στην  Eurobank για  συναλλαγές  του  με  τη  Δ.Ο.Υ.
Κορίνθου (απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ/Χαρτοσήμου).

14.Έκδοση χρεωστικής κάρτας στον λογαριασμό όψεως του ν.π.δ.δ.
"Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας"  στην  Eurobank για
συναλλαγές  του  με  τη  Δ.Ο.Υ.  Κορίνθου  (απόδοση  χαρτοσήμου  και
ΟΓΑ/Χαρτοσήμου).

Η παρούσα συνεδρίαση  θα είναι μεικτή,  ήτοι  δια ζώσης με φυσική
παρουσία όσων είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο
εξάμηνο και ταυτόχρονα  μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν πληρούν τις
ανωτέρω  προϋποθέσεις  φυσικής  παρουσίας  ή  δεν  επιθυμούν  να  έχουν
φυσική παρουσία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και την
υπ' αριθμ. 643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.

Οι  συμμετέχοντες  με  φυσική  παρουσία  υποχρεούνται  να  επιδείξουν
κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο) το πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησής τους.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης,  υγειονομικά
μέτρα.

Κοινοποίηση:                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου   

    Σωτηρία Κορδαλή
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