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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2 . ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
6.ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 7. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3.ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ 1ο
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων, εντός
γηπέδου, στην « Π. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» το οποίο βρίσκεται στη θέση
‘’ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ή ΑΡΧΑΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ή ΛΙΘΟΚΟΠΗ Ισθμού’’.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41
Ομόφωνα χορηγεί στην « Π. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προέγκριση άδεια ίδρυσης
υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων, εντός γηπέδου το οποίο βρίσκεται στη θέση
‘’ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ή ΑΡΧΑΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ή ΛΙΘΟΚΟΠΗ Ισθμού’’.
ΘΕΜΑ 2ο
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), στην κα
ΤΣΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 183, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 81, στο
Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42
Ομόφωνα χορηγεί στην κα ΤΣΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, προέγκριση άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 183, επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 81, στο Λουτράκι.
ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή δωρεάς εργασιών της ασφαλτόστρωσης δρόμου 1.200 μ2 συνέχεια της οδού
Μάτση έως τον Περιφερειακό Λουτρακίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή δωρεάς εργασιών της ασφαλτόστρωσης
δρόμου 1.200 μ2 συνέχεια της οδού Μάτση έως τον Περιφερειακό Λουτρακίου.

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση περί συνδρομής ή μη, των προϋποθέσεων της χορήγησης παράτασης του
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε συνάρτηση με τις ανωτέρω μηνύσεις που
έχουν υποβληθεί στο εν λόγω Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ, του κ.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44
Κατά πλειοψηφία απεχούσης της κας Λιαντινιώτη Μαρίνας γιατί το εν λόγω θέμα
δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας Λ-Π, από τη στιγμή που έχει πάρει
άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων , είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
διότι υπάρχουν παραβάσεις και ότι ορίζει ο νόμος ,αναβάλλει το θέμα για επόμενη
συνεδρίαση εφόσον υπάρχει εκκρεμοδικία ,προκειμένου να οριστεί δικηγόρος για να
εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις , κατόπιν των ανωτέρω, για τη διατήρηση σε
ισχύ της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε συνάρτηση με τις
μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στο εν λόγω Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ, του
κ.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι
και να ζητηθεί ακολούθως από την αρμόδια υπηρεσία μια πιο εμπεριστατωμένη και
ολοκληρωμένη εισήγηση του θέματος, ώστε ακολούθως η κοινότητα να αποφασίσει
σχετικά.
ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση περί επιβολής ή μη τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις εκτός
σχεδίου περιοχές του Δήμου και καθορισμός τέλους.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45
Εισηγείται θετικά:
α) επί της επιβολής τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου
περιοχές του Δήμου , σύμφωνα με την από 30/07/2015 εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
β) επί του καθορισμού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου
περιοχές του Δήμου, σύμφωνα και με όσα ισχύουν για τα τέλη στις εντός σχεδίου
περιοχές, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ.25/2013 Α.Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση περί καταβολής τελών για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν οι
κατασκευές των περιπτέρων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46
Ομόφωνα εισηγείται ως προς το ύψος κατάληψης δημοτικού χώρου, που καταλαμβάνει
το περίπτερο ως κατασκευή, μαζί με το πέραν του χώρου κατάληψης του κουβουκλίου
που γίνεται χρήση, να ανέλθει στα ποσά που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ.28/13 Α.Δ.Σ.
όσο αφορά την περιοχή του Λουτρακίου.

Λουτράκι 06/08/2015
Ο τοιχοκολλήσας

Λυκομήτρος Παναγιώτης

Λουτράκι 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Η Ειδική Γραμματέας Δ.Κ.

Παπασωτηρίου Χριστίνα

