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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                
 
 
 
 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 6 της -
12-5-2016. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -20- 
 

ΘΕΜΑ 2ον ΕΚΤΑΚΤΟ     «Περί γνωμοδότησης για την εκποίηση  

                            εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου  
                           Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων».   
                                       
 
  Στους Αγίους Θεοδώρους και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγ. 
Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 16:00 σε δημόσια έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 7721/11-5-2016 
έγγραφης  πρόσκλησης  του Προέδρου κ. Αριστείδη Κωνσταντή- Σκουλικαρίτη , 
που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,88 και 89 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα στους Συμβούλους και 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων. 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Παρόντες: 1)Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης ,2) Αναστάσιος Τσίτσης 3)    
                   Αγαθονίκη Σπανίδου ,4) Σωτήριος Λημνιώτης ,5) Άγγελος Μποζίκης  
 
 
 
Απόντες:  
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου (5) 
πέντε μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν 
παρόντα και  τα πέντε (5) επί του 2ου έκτακτου θέματος λόγω χρονικών 
προθεσμιών και προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα η διαδικασία ενόψει της 
θερινής περιόδου  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την  
από 1/3/2016 με κοινοποίηση στην Δημοτική Ενότητα στις 9/5/2016  εισήγηση από 
το τμήμα της  Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας  με την οποία μας πιστοποιεί 
την ύπαρξη εγκαταλειμμένων οχημάτων στον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας – 
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Αγίων Θεοδώρων  και μας εισηγείται την ανάγκη σύναψης σύμβασης με εταιρεία 
ανακύκλωσης οχημάτων, με σκοπό την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της εξοικονόμησης θέσεων 
στάθμευσης       
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

          
 

  Ομόφωνα γνωμοδοτεί για την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων 

στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων ώστε να διασφαλιστεί η προστασία  
της δημόσιας υγείας και η εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης.  
 
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό  
20/6/12-5-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση. 
 
 
          Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  
 

 
 Αριστείδης Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης  


