
                                                                                                                                     

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   8 
               Δ Η Μ Ο Σ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 

Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  23/2016 
  

     ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό νέων και κενών θέσεων 
                       κυλικείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου,  του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 10959/23-06-2016 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 τέσσερα 
(4), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 
2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Θεοδώρου Αγγελική. 
   

Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
3.Πρωτονοτάριος Δημητρίος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
  

        Επί  του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4257/2014, όπου στην παρ. 9 του άρθρου 76 ορίζεται 
«Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και 
κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του 
προσωπικού αυτών και των συναλλασσόμενων με αυτούς, γίνεται με 
δημοπρασία από τους στεγαζόμενους φορείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, 
αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 
7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, 
τους πολύτεκνους και τους πολεμιστές Κύπρου». 
2. Η υπ’ αριθ. 56/2016 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – 
Περαχώρας, με την οποία εισηγήθηκε θετικά επί του καθορισμού  νέων και  
κενών θέσεων κυλικείων εντός δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την από 7-6-
2016 εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος, ως κάτωθι:  
 Τριών (3) κενών θέσεων κυλικείων, ήτοι:    
1) εντός του Δημαρχείου Λουτρακίου, επί της οδού Ιάσονος 1, στο Λουτράκι, 
2) εντός του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου ( Χ. Θώδης), επί της Λ. Αθηνών, 

στο Λουτράκι, 
3) εντός του  Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου ΄΄Γ. Γαλανόπουλος΄΄, επί   

της Λ. Αθηνών, ( Ε.Ο. Λουτρακίου –Ισθμού), στο Λουτράκι.   
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 Δύο  (2) νέων θέσεων κυλικείων, ήτοι: 
1) εντός  του  Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου, επί της  Λ.  Αθηνών 

(Ε.Ο. Λουτρακίου –Ισθμού)  περιοχή Μαγούλα, στο Λουτράκι. 
2) εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας, στην Περαχώρα. 
3. Η υπ’ αριθ. 28/2016 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων με 
την οποία εισηγήθηκε θετικά επί του καθορισμού νέας θέσης κυλικείου, εντός 
του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων ΄΄Κρομμυώνιο΄΄, θέση 
΄΄Μούλκι΄΄, στους Αγίους Θεοδώρους, σύμφωνα με την από 7-6-2016 
εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος. 
4. Η από 24-6-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία αφενός αναφέρονται τα 
κενωθέντα κυλικεία, καθώς και τα νέα κυλικεία εντός δημοτικών ακινήτων, με 
συνημμένα διαγράμματα – κατόψεις αυτών, κι αφετέρου προτείνεται η  λήψη 
απόφασης  – εισήγησης περί καθορισμού έξι θέσεων κυλικείων, ήτοι  

 τριών (3) κενωθέντων κυλικείων, στο Λουτράκι, 

 δύο  (2) νέων  κυλικείων, στο Λουτράκι, 

 ενός (1) νέου κυλικείου, στους Αγίους Θεοδώρους. 
σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις Δ.Κ.  
 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη 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 τον καθορισμό έξι (6) θέσεων 
κυλικείων, ως κάτωθι: 

 Τριών (3) κενωθέντων κυλικείων, ήτοι:    
1) ενός (1) εντός του Δημαρχείου Λουτρακίου, επί της οδού Ιάσονος 1, στο 

Λουτράκι, 
2) ενός (1) εντός του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου ( Χ. Θώδης), επί της Λ. 

Αθηνών, στο Λουτράκι, 
3) ενός (1) εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου ΄΄Γ. 

Γαλανόπουλος΄΄, επί της Λ. Αθηνών, (Ε.Ο. Λουτρακίου – Ισθμού), στο 
Λουτράκι.  

 Τριών  (3) νέων κυλικείων, ήτοι :  
1) ενός (1) εντός του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου, επί της Λ. 

Αθηνών ( Ε.Ο. Λουτρακίου –Ισθμού)  περιοχή Μαγούλα, στο Λουτράκι, 
2) ενός (1) εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας, στην 

Περαχώρα, 
3) ενός (1) εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων 

΄΄Κρομμυώνιο΄΄, θέση ΄΄Μούλκι΄΄ , στους Αγίους Θεοδώρους,  
σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και την από 24-06-
2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων.  

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  23/2016. 

 
 

      Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος              Τα Μέλη 
     της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   Γεωργίου Αθανάσιος 
 
                                     Θεοδώρου Αγγελική 
            Πρωτοπαππά Μαρία                                    
                                                                                      Σπύρου Κωνσταντίνος                                                                                                             
                                                                               


