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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 15 

 της  4ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

  

Αριθμός  Απόφασης  45 

ΘΕΜΑ 5ο   : Εισήγηση περί επιβολής ή μη τέλους καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου και καθορισμός 

τέλους. 

 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 12η  του μηνός Μαΐου  , του 

έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά 

την υπ' αριθ. 6892/5-5-2015 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η 

οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σε 

κάθε ένα Σύμβουλο και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, 

προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης . 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 

συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα εννέα  ( 9 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

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. 

Ακολούθως και επί του ανωτέρω 5ου θέματος ,η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας  τα 

εξής: 

 

1. Το από 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου που έχει ως εξής: 

‘’Στα πλαίσια της έντονης ανοικοδόμησης των τελευταίων δεκαετιών, στις 

εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων 

έχουν ανεγερθεί κατοικίες σε πυκνοδομημένη  διάταξη. Επίσης στις εκτός 

σχεδίου περιοχές είναι εγκατεστημένες  βιοτεχνικές και βιομηχανικές 

μονάδες.  

 



 

Η ύπαρξη των προαναφερομένων κατέστησε απαραίτητη την παροχή 

ανταποδοτικών υπηρεσιών (ηλεκτροφωτισμός – αποκομιδή απορριμμάτων) και 

στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου, οι οποίες φιλοξενούσαν μεγάλο αριθμό 

μόνιμων κατοίκων, παραθεριστών αλλά και εργαζομένων. 

Λόγω των ανωτέρω, ο Δήμος έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο δημοτικού 

φωτισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές του, που εξασφαλίζει την ομαλή και 

ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων στις κατοικίες τους και των εργαζομένων  στις 

βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην  

διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Επίσης, έχει αναπτύξει δίκτυο κάδων απορριμμάτων, κάδων ανακύκλωσης 

συσκευασιών και κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στις εκτός σχεδίου 

περιοχές του Δήμου, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνουμε όπως ληφθεί απόφαση περί επιβολής 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στις εκτός σχεδίου περιοχές,  

αφού όπως είναι γνωστό η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε  

υφιστάμενα κτίσματα των εκτός σχεδίου περιοχών του Δήμου μας  γίνεται ήδη,  

εδώ και αρκετά χρόνια.’’ 

 

2. Την υπ΄ αριθμ.25/2013 Α.Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής ή μη τελών 

καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2013 κι εφεξής 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 

3463/2006,  και της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, κατόπιν προελέγχου του 

ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μελών του. 

 

Ομόφωνα 

 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. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 45/2015. 

 

Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 

    Ακριβές Αντίγραφο 

                  Λουτράκι 10/08/2015 

                  Η    Πρόεδρος Δ. Κ. 

 

 

 

 

 

 

 


