
       
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 13/05/2022
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8129 
                 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
19η Μαΐου  2022,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 18:00  για συζήτηση  και  λήψη
Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.)  Αγίων Θεοδώρων.

2.Λήψη  Απόφασης  περί  επανεπιβολής  ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης
στο Ο.Τ. 222 ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή Λειβαδάκι)  επί της
ιδιοκτησίας Ελένης Τσιγαρίδα  ή τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και
μερικής επανεπιβολής αυτής.

3.Μετατροπή  του  εποχικού  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αγίων
Θεοδώρων σε μόνιμο Κλιμάκιο.

4.Κατανομή  ποσού  #30.000,00#  €   από  ΥΠ.ΕΣ.  (ΚΑΠ  2022)  για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης
των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή έτους 2022). 

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
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υπ' αριθμ. 643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.

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   
2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών     
   & Υπηρεσιών Δόμησης Σωτηρία Κορδαλή
   (υπόψη κ. Μακρίδη)
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