
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 9 της 25ης ΜΑΪΟΥ 2016  Αριθμός Απόφασης 49 ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση περί καθορισμού ή μη κοινοχρήστων, δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων προβολής των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2017-2019.  Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 25 η του μηνός Μαΐου  , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 8481/20-05-2016 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 εννέα (9 ), 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. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 7. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) αν και κλήθηκαν νόμιμα.   Επί του ανωτέρω 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1. Την από 10/05/2016 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου. 2. Το Άρθρο 3, Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄224). 3. Το Άρθρο 2, Υ.Α. 52138/2003 (ΦΕΚ Β΄1788). Ακολούθως η κα Ζαχάρη Ελένη πρότεινε να τοποθετηθούν περισσότερα πλαίσια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι περισσότεροι καταστηματάρχες.   



 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.  ΟΜΟΦΩΝΑ Προτείνει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  τους κοινόχρηστους,, δημοτικούς χώρους που εμπεριέχονται στις κατωτέρω περιοχές , τμήματα οδών , οικισμούς στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2017-2019 ως ακολούθως:      
1. Περιοχή Ισθμού, και στο τμήμα που περικλείεται από την Επαρχιακή οδό Λουτρακίου-Περαχώρας, από το Συνεδριακό Κέντρο ,έως και την Γέφυρα Ισθμού . 2. Στο τμήμα της Επαρχιακής  οδού Λουτρακίου-Περαχώρας ,από το Συνεδριακό Κέντρο μέχρι την συμβολή της με την σιδηροδρομική γραμμή ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα). 3. Στην Κεντρική λεωφόρο της πόλεως Λουτρακίου από την σιδηροδρομική γραμμή ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα),  μέχρι  την εκκλησία Αγ. Γεωργίου.      4. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα ανατολικά της Κεντρικής  Λεωφόρου από την σιδηροδρομική γραμμή  ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι τα φυσικά λουτρά. 5. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα δυτικά της Κεντρικής Λεωφόρου από την σιδηροδρομική γραμμή -       ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα),μέχρι το Ο.Τ. 109. 6. Παραλία  και επί της παραλιακής οδού  Λ. Ποσειδώνος μέχρι την βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας . 7. Στην ευρύτερη περιοχή Ποσειδωνίας, από την βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας, έως πρώην εργοστάσιο ρετσινιού .  8. Στις ευρύτερες  περιοχές εκτός σχεδίου ανατολικά της πόλης του Λουτρακίου (Άσπρα Χώματα, Καρμπουνάρι,  Κατουνίστρα , Κλεφτόραχη, Χαρβάτι,κ.λ.π.). 9. Στο τμήμα της Επαρχιακής  οδού  Λουτρακίου –Περαχώρας από την εκκλησία Αγ. Γεωργίου έως την Τριγωνική Πλατεία Περαχώρας (έναντι Ναού Αγ. Κωνσταντίνου) .                 10.    Εντός σχεδίου πόλης περιοχής  Περαχώρας. 11. Στο τμήμα της Επαρχιακής  οδού Περαχώρας –Λίμνη Βουλιαγμένης , από το γήπεδο  Περαχώρας μέχρι την είσοδο της Λίμνης  Βουλιαγμένης .             12. Στην ευρύτερη περιοχή Βουλιαγμένης, εξαιρουμένου  του αρχαιολογικού χώρου. 13.  Στις εκτός σχεδίου περιοχές κατά μήκος της παραλίας Φλάμπουρου-Παναγίτσας- Σκάλωμα .                  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 49/2016.  Η Πρόεδρος       Τα Μέλη ( έπονται υπογραφές) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 30/05/2016 Η Πρόεδρος Δ.Κ. 


