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ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. για δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων 
                  σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) στο Λουτράκι. 
  Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου,  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη 
και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά 
την υπ' αριθ. 6322/13-04-2016 πρόσκληση της Προέδρου κας. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά 
(7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  επτά (7), ο κ.  
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θεοδώρου Αγγελική, 
5.Σπύρου Κων/νος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος στη θέση 
του τακτικού Πρωτονοτάριου Δημητρίου, που απουσίαζε) 
 Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ. 
         Επί  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ 180/2015 (ΑΔΑ:64ΕΛΩΛ3-29Ε) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία, μεταξύ άλλων,  εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας “Προμήθεια 
συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, προϋπολογισμού 
121.951,22 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. εξ € 28.048,78 € συνολικού 
προϋπολογισμού 150.000,00 €, με διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού. 
2. Η υπ’ αριθ. 333/2015 (ΑΔΑ:6ΟΕ7ΩΛ3-3ΒΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4143/108995/πε/5-1-2016 όμοια του 
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού 
εκτέλεσης έργου: ‘’Προμήθεια συστήματος Park  & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγ. 
Θεοδώρων’’. 
3. Το υπ’ αριθ. 22262/17-11-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της 
αναδόχου εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. για την εν λόγω προμήθεια εξ €  #141.000,00# 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
4. Η υπ’ αριθ. 3873/08-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, με την οποία προτείνονται οι κάτωθι χώροι για τη στάθμευση 
ποδηλάτων:  εντός του περιβάλλοντα χώρου (Π.Χ.) Δημοτικού Κτιρίου (ΚΕΠ) στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 54 στο Λουτράκι 



 στη Νοτιοανατολική (Ν.Α.) γωνία του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων 
και επί του πεζοδρομίου του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) 198 στο Λουτράκι   

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα διαγράμματα. 
  Στη συνέχεια η Πρόεδρος κα Πρωτοπαππά Μαρία πρότεινε την αλλαγή του 
δεύτερου χώρου στάθμευσης δημοσίων ποδηλάτων, που αναφέρεται στην 
ανωτέρω εισήγηση της Δ.Τ.Υ., ώστε ο χώρος στάθμευσης να δημιουργηθεί στη 
Νότια πλευρά του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων επί του πεζοδρομίου 
στη βορειοανατολική γωνία του Ο.Τ. 196 στο Λουτράκι (περιβάλλεται από τις 
οδούς: Δημοσίων Υπαλλήλων, Κωνσταντινουπόλεως, Αιγαίου –προέκταση και 
ανώνυμη οδό), καθότι εντός του σημερινού δημοτικού χώρου στάθμευσης 
πρόκειται να κατασκευαστεί, στο άμεσο μέλλον, κτίριο για τη λειτουργία του ΚΤΕΛ 
και πρέπει να διασφαλιστεί η άμεση οπτική γωνία των χρηστών του χώρου (τόσο 
των πεζών όσο και του ΚΤΕΛ αλλά και των σταθμευμένων αυτοκινήτων) με τον 
χώρο στάθμευσης των ποδηλάτων. 
Η πρόταση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας έγινε ομόφωνα δεκτή.    Ακολούθως ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος εξέφρασε τους προβληματισμούς 
του αναφορικά με την τοποθέτηση του συστήματος των ποδηλάτων στο δημοτικό 
αυτό χώρο στάθμευσης, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι σχετικά απομονωμένη 
περιοχή, χωρίς καλό φωτισμό και χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνος κλοπής τους.    
 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπ' όψη της τα ανωτέρω, τις  
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία χώρων στάθμευσης 
δημοσίων ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) στο Λουτράκι και 
συγκεκριμένα: 
1) εντός του περιβάλλοντα χώρου (Π.Χ.) Δημοτικού Κτιρίου (ΚΕΠ) στο Ο.Τ. 54 
στο Λουτράκι, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3873/08-03-2016 εισήγηση του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και το 
επισυναπτόμενο διάγραμμα 
2) στη Νότια πλευρά του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων επί του 
πεζοδρομίου στη βορειοανατολική γωνία του Ο.Τ. 196 στο Λουτράκι (περιβάλλεται 
από τις οδούς: Δημοσίων Υπαλλήλων, Κωνσταντινουπόλεως, Αιγαίου –προέκταση 
και ανώνυμη οδό), σύμφωνα με την αναφερθείσα στο προοίμιο της παρούσας, 
πρόταση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10/2016. 
 
   Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος              Τα Μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   Παπαθανασίου Αθανάσιος 
 
       Γεωργίου Αθανάσιος 
 
       Πρωτοπαππά Μαρία                                   Γεωργίου Χαράλαμπος 
 
                                                                                    Θεοδώρου  Αγγελική 
 
                                                                            Σπύρου Κωνσταντίνος 
 


