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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 18 

της 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

 

Αριθμός Απόφασης 89 

 ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση επί της επιβολής τέλους παραχώρησης θέσεων 

κυλικείων. 

 

 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 12 η του μηνός 

Οκτωβρίου  , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 18:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 18113/07-10-2016 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 επτά (7 ), η κ. Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2.ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3. 

ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) 4. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

 Επί του ανωτέρω πλέον 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κ. 

Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής: 

1. Την από 26/09/2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου η οποία έχει ως εξής:  

           " Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ανωτέρω α. σχετικού, ελήφθη η ανωτέρω β. σχετική, με την  οποία  

καθορίστηκαν έξη ( 6) θέσεις, νέες & κενές, κυλικείων εντός κτιρίων που 

στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου και εκ των υστέρων με το ανωτέρω γ. σχετικό, 

προσδιορίστηκαν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, δύο (2) θέσεις κυλικείων εντός  

κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, εκ των έξι (6) καθορισμένων 

θέσεων ( ήτοι ποσοστό 30%), προκειμένου να παραχωρηθούν σε  

 



α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),  

β) πολύτεκνους     και 

γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, 

δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή 

Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που 

έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και 

τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου ,  ως ακολούθως: 

     -  Ένα (1) κυλικείο, εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας, 

στην   Περαχώρα.- 

- Ένα (1) κυλικείο, εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων ΄΄ 

Κρομμυώνιο΄΄ , θέση   ΄΄Μούλκι΄΄, στους Αγίους Θεόδωρους .  

           Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά της από 25.07.2016 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου, όπου αποφασίστηκαν οι μηνιαίες 

τιμές εκκίνησης  των δημοπρασιών δύο     ( 2) κυλικείων, ήτοι :  

1. Κυλικείο, εντός του Δημοτικού Στάδιου  Λουτρακίου ( Χ. Θώδης), επί της Λ.  

Αθηνών, στο Λουτράκι ( Η συνολική ετήσια τιμή εκκίνησης ανέρχεται στο ποσό 

των 900 €), 

2. Κυλικείο, εντός του  Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου ΄΄ Γ. Γαλανόπουλος 

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

ετήσια τιμή εκκίνησης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €), προς ενημέρωση σας και  

παρακαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω α. σχετικού 

όπου ορίζεται <<Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται 

αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία 

ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους >>, προκειμένου να 

εκκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αυτών, 

παρακαλούμε όπως με σχετική απόφασή σας προτείνετε  το ύψος του ετήσιου 

τέλους για το κυλικείο, εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας, 

στην  Περαχώρα.'' 
 

 Ακολούθως η Πρόεδρος πρότεινε το ύψος του τέλους για το (1) κυλικείο, 

εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας να ανέλθει στα 600 € 

ευρώ ετησίως. 

 

 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, & 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοτεί θετικά επί της επιβολής τέλους παραχώρησης θέσεων 

κυλικείων και συγκεκριμένα για το  κυλικείο εντός του Δημοτικού Πνευματικού 

Κέντρου Περαχώρας να ανέλθει στα 50 € ( ευρώ)/μήνα ήτοι 600 € ετησίως, 

σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου.  

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 89/2016. 

  

 Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 

 

( έπονται υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Λουτράκι 14/10/2016 

Η Προέδρος Δ.Κ. 


