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Θ Ε Μ Α  :  "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση  

Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας". 

 
 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 27η   Απριλίου   

2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθμ.13/2015  απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-

Περαχώρας περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών εντός κατασκήνωσης 

ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. στην περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου, λόγω αναρμοδιότητας. 

2. Λήψη απόφασης περί: 

α) Έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015-9/4/2015,  

β) Του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας και τους προτεινόμενους χώρους 

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου-

Περαχώρας, σε τρίτους,  

γ) Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου- Περαχώρας,  

δ) Περί καθορισμού τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρήσης 

αιγιαλού – παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας,  

ε) Προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για τη 

τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία  (Α.Μ.Ε.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής ( w.c.) και 

ενός ( 1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.Μ.Ε.Α., και ένα (1) 

τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.Μ.Ε.Α. , εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής 

στάθμευσης. 

 

                        ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 

Κοινοποίηση: 

- Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Δημοτικής Κοινότητας 

 Λουτρακίου-Περαχώρας 

 

mailto:info@loutraki.gr

