
                   

           ΔΗΜΟΣ  
                 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-  
                         ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                             Λουτράκι     27/05/2016 

     ------------------------------------------                    Αρ. Πρωτ :      281 
                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ    
                     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
    ----------------------------------------------------------- 
    Ταχ. δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης 
    20300-Λουτράκι                                              Με αποδεικτικό 
     Πληροφ.   : Σπινάρης Ιωάννης 
     Τηλέφ.      : 2744360159 
     f. a. x.       : 2744064744        
     e-mail       : dlimenikotlp@gmail.com  
          

                       ΠΡΟΣ: 

                                                               1)Τον κ. Δήμαρχο 

    2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ». 
 
 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 31 ΜΑΪΟΥ 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

 
1. Εξέταση αιτήματος του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» για την 

παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, στο παραλιακό πάρκο 
«ΕΙΡΗΝΗΣ», 

2. Εξέταση αιτήματος του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΑΝΕΙΑ» για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου στο παραλιακό πάρκο 
«ΕΙΡΗΝΗΣ», για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης στις 30 & 
31/7/2016. 

3. Εξέταση αιτήματος της σχολής χορού «ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GET 
IT DONE DANCEFIT» για την παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου 
έμπροσθεν του Δημαρχείου Λουτρακίου για την διενέργεια 
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στις 11/6/2016. 

4. Εξέτασης αιτήσεων και έγκρισης παραχώρησης χώρων σε δικαιούχους για 
την διενέργεια υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
107/15 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Εξέταση αιτήματος της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ για την παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 72,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της για το έτος 2016. 
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6. Εξέταση αιτήματος της «ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 42,00τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της για το έτος 
2016. 

7. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 116,52τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος του για το έτος 
2016. 

8. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 142,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της για το έτος 2016. 

9. Εξέταση αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 66,00τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της για το έτος 
2016. 

10. Εξέταση αιτήματος της «Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 194,00τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της και για την 
παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 120,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
ομπρελών-ξαπλώστρων για το έτος 2016. 

11. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 36/16 ΑΔΣ και επανεξέταση αιτήματος του 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ για την παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. 
Λουτρακίου εμβαδού 43,63τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
έναντι του κατ/τος του για το έτος 2016. 

12. Εξέταση αιτήματος της ΖΕΡΒΟΥ ΛΥΓΕΡΗΣ για την παραχώρηση χώρου 
επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 204,96τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της και για την παραχώρηση 
χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 70,00τ.μ. για την ανάπτυξη ομπρελών-
ξαπλώστρων για το έτος 2016. 

13. Εξέταση αιτήματος του ΒΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παραχώρηση χώρου 
επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 81,90τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος του και για την παραχώρηση 
χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 109,20τ.μ. για την ανάπτυξη ομπρελών-
ξαπλώστρων για το έτος 2016. 

14. Εξέταση αιτήματος της ΠΕΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για την παραχώρηση χώρου 
επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 50,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 2016. 

15. Εξέταση αιτήματος της «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για 
την παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 80,63τ.μ. για την 
ανάπτυξη ειδών του κατ/τος της έμπροσθεν αυτού, για το έτος 2016. 

16. Εξέταση αιτήματος της ΒΑΛΣΑΜΑ-ΠΑΠΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗΣ για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, εμβαδού 210,00τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 
2016. 

17. Εξέταση αιτήματος της «Α. ΤΖΕΚΟΣ-Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.» για την 
παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, εμβαδού 95τ.μ. για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος του και για την 
παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 95τ.μ. για την ανάπτυξη 
ομπρελών-ξαπλώστρων για το έτος 2016. 

18. Εξέταση αιτήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 157,50τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος του, για το έτος 2016. 



19. Εξέταση αιτήματος της ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ για την παραχώρηση 
χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 133,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 2016. 

20. Εξέταση αιτήματος της «ΕΞΕΛΣΙΟΡ Α.Ε.» για την παραχώρηση χώρου επί 
Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 60,00τ.μ. για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 2016. 

21. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. 
22. Κατακύρωση διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού για 

την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και έγκριση της 
παραχώρησης αυτών. 

 
 
 
 
 

Κοινοποίηση               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

                                                                              ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                               


