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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 

της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

Αριθμός Απόφασης 26 

 ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος 

Δημοσίων Ποδηλάτων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων». 

 

 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 16 η του μηνός Μαρτίου 

, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά 

την υπ΄. αριθμ. 4120/10-03-2016 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 κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. 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 οκτώ (8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3. 

ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

 Ακολούθως και επί του ανωτέρω 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η 

Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας , την υπ΄ αριθμ. 4193/11-03-2016 σχετική εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου . 

Η κα Ζαχάρη Ελένη πήρε τον λόγο και είπε ότι δεδομένης της λειτουργίας 

ποδηλάτων στο Λουτράκι, η άποψη της είναι πως η δημιουργία συστήματος 

κοινοχρήστων ποδηλάτων είναι μη σκόπιμη και περιττή. Άλλωστε, η χρήση των 

ποδηλάτων έναντι συμβολικού ανταλλάγματος δεν θα ωφελήσει οικονομικά τον 

Δήμο, ο οποίος τελικά θα επιβαρυνθεί με το κόστος επισκευής και συντήρησης 

αυτών. 

 



Στην πραγματικότητα εκείνοι που θα ωφεληθούν είναι μόνο οι Τράπεζες 

με την έκδοση των καρτών.  

Συμπερασματικά θα έλεγα για να μη θεωρηθεί σαν ένα καλοστημένο 

παιχνίδι να λειτουργήσει δωρεάν από πλευράς Δήμου.  

 

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, 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. 

 

Κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κας Ζαχάρη Ελένης , 

 

 Γνωμοδοτεί θετικά επί του « Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος 

Δημοσίων Ποδηλάτων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων», 

το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και 

παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 26/2016. 

  

 Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 

 

( έπονται υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Λουτράκι 31/03/2016 

Η Πρόεδρος Δ.Κ. 

 

 

 

 

  

 
 


