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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 31
της 13ης Νοεμβρίου 2014
Αριθμός Απόφασης 298
Θ Ε Μ Α 3ο έκτακτο:Καθορισμός θαλασσίων περιοχών του Δήμου μας όπου θα
επιτρέπεται το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός
Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 05:30
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ'
αριθμ. 24278/07-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πέτρου
Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας,
Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και
στον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, 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
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου
Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Ρουμελιώτης
Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Στάμου
Γεώργιος, 13.Παύλου Παύλος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης
Αθανάσιος, 16.Δόσχορης Κων/νος, 17.Στάμου Δημήτριος, 18.Λάμπρου
Κων/νος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων, Βενετσάνου
Ελένη, Δήμου Κων/νος και
Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης
αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας
Ιωάννης, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Πρωτοπαππά
Μαρία, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς
Παναγιώτης,
7.Γεωργίου
Χαράλαμπος,
8.Θεοδώρου
Αγγελική,
9.Ασημακόπουλος Χρήστος.
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Πριν τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι Γεωργίου Αθανάσιος και Πρωτοπαππά Μαρία, και πριν τη
συζήτηση του 2ου έκτακτου προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βαρελάς
Παναγιώτης και Θυμής Μιχαήλ.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
ζήτησε τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων ως κατεπειγόντων, μεταξύ αυτών ως
3ου του θέματος ‘’Καθορισμός θαλασσίων περιοχών του Δήμου μας όπου θα
επιτρέπεται το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς’’, έκτακτα ως
κατεπείγοντος, καθότι υπάρχει προθεσμία για την επεξεργασία και έκδοση
Γενικού Κανονισμού Λιμένα με τον οποίο θα καθορίζονται συγκεκριμένες
θαλάσσιες περιοχές όπου θα επιτρέπεται το λούσιμο των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα
εξής :
1.Το υπ΄αριθμ. 511.19/17-10-2014 έγγραφο του Λιμεναρχείου
Κορίνθου περί ανάγκης καθορισμού, βάσει σχετικών κριτηρίων, παραλιών
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας, στο θαλάσσιο χώρο των οποίων θα
επιτρέπεται το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
2.Την υπ΄αριθμ. 91/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας με την οποία γνωμοδοτεί για τη θέση έμπροσθεν
αναχώματος της Σχολής Μηχανικού (με συντεταγμένες μέσου ακτής : φ:37ο
57΄17.34΄΄Β, λ:22ο 57΄46.79΄Α), προκειμένου να επιτρέπεται το λούσιμο
δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
3.Την υπ΄αριθμ. 8/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων με
την οποία προτείνεται ο θαλάσσιος χώρος που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ
της θέσης ‘’Αγ. Βλάσιος’’ και οικισμού ‘’Βαμβακιές’’ στον Σχοίνο, σαν ο χώρος
για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
4.Την υπ΄αριθμ. 20/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας με
την οποία προτείνει την παραλία στη θέση ‘’Μύτικας’’ του οικισμού ‘’Κάβος’’
για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
5.Την υπ΄αριθμ. 34/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ.
Θεοδώρων με την οποία προτείνεται η θαλάσσια περιοχή στην παραλία Αγίας
Θεοδώρας στη θέση ‘’Φάρος’’ 200 μέτρα ανατολικά και 200 μέτρα δυτικά από
τον φάρο για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
6.Αποσπάσματα φωτοχαρτών που αποτυπώνουν τις υποδεικνυόμενες
ανωτέρω περιοχές.
7.Την από 12-11-2014 εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου σχετικά με
τον καθορισμό παραλιών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας, στον
θαλάσσιο χώρο των οποίων θα επιτρέπεται το λούσιμο των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του,
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Αποφασίζει - Ομόφωνα
Τον καθορισμό παραλιών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας, στον
θαλάσσιο χώρο των οποίων θα επιτρέπεται το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων
συντροφιάς, στις εξής ακτές
1.Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας
΄Εμπροσθεν αναχώματος Σχολής Μηχανικού, στο Λουτράκι (στίγμα μέσου
παραλίας φ:37ο57΄17.34΄΄ Β λ:22ο57΄46.79΄΄ Α).
2.Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων
Παραλία Αγ. Θεοδώρας, θέση ‘’Φάρος’’
φ:37ο54΄55.44΄΄ Β λ:23ο05΄37.21΄΄Α)

(στίγμα

μέσου

παραλίας

3.Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας
Στον Κάβο Ισθμίας στη θέση ‘’Μύτικας’’
φ:37ο54΄11.79΄΄ Β λ:23ο00΄44.47΄΄ Α)

(στίγμα

μέσου

παραλίας

4.Τοπική Κοινότητα Πισίων
Στον Σχοίνο μεταξύ θέσης ‘’Αγ. Βλάσιος’’ και οικισμού ‘’Βαμβακιές’’ (στίγμα
μέσου παραλίας φ:38ο03΄16.96΄΄Β λ:23ο04΄8.60΄΄ Α).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 298/2014
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Νοεμβρίου 2014.
Ο Πρόεδρος
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