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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 12 ΤΗΣ  ΑΠΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Επιχείρηση παρασκευής 
& προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & στεγασμένο χώρο 
εκδηλώσεων”, ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Αθανασίας, ευρισκομένου στην 
περιοχή “Φλάμπουρο”. 
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Κατά πλειοψηφία (απέχοντος του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου, καθότι δεν είναι 

ενήμερος για το θέμα) ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 10489/15-6-2016 άδεια 
ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Επιχείρηση παρασκευής & προσφοράς 
πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών ποτών & στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων”, 
ευρισκομένου στην περιοχή “Φλάμπουρο” της Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, 
η οποία είχε χορηγηθεί στην κα ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Αθανασία, λόγω 
επέκτασης του χώρου αυτού, γεγονός που συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των 
υγειονομικών όρων λειτουργίας του, σύμφωνα με την από 23/9/2016 εισήγηση 
του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
Aνάκληση ή μη, εν μέρει, της υπ’ αριθμ. 597/12 πρόσθετης πράξης 
προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων του Κ.Υ.Ε. “Εστιατόριο”, 
ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΑ Δημητρίου, ευρισκομένου στα Πίσια.   
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Ομόφωνα δεν ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 597/11-1-12 πρόσθετη 
πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων του Κ.Υ.Ε. “Εστιατόριο”, 
ευρισκομένου στα Πίσια, η οποία είχε χορηγηθεί στον κ. ΠΑΠΠΑ Δημήτριο, και 
συγκεκριμένα τις παραγράφους 2 & 3 αυτής, σύμφωνα με την από 4/10/2016 
εισήγηση του οικείου Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κι 
αποδεχόμενη την με αριθμ. πρωτ. Δήμου 17671/2016 γνωμοδότηση της 
πληρεξουσίας για το θέμα αυτό δικηγόρου του Δήμου. 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 3ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. επί πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου 
στο Ο.Τ. 336 (Κ.Φ.), κατόπιν αιτήματος των Παγώνας, Μαρίας & Γεωργίου 
Βογιατζάκη. 
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Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 
Λουτρακίου στην περιοχή του Ο.Τ. 336 (Κ.Φ.), και συγκεκριμένα στην 
ιδιοκτησία των Παγώνας, Μαρίας & Γεωργίου Βογιατζάκη, κατόπιν αιτήματός 
τους, σύμφωνα με την από 28/9/2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του 
Δήμου και τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 32 του Ν. 4067/2012, όπως ισχύει, 
με τον αποχαρακτηρισμό και την άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης στο τμήμα 
ιδιοκτησίας Βογιατζάκη που περιγράφεται με τα στοιχεία  
1,2,3,4,5,Τ8,Τ9,Τ10,1 στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και με επιβολή 
προκηπίου πλάτους 6 μ., σύμφωνα επίσης με το σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα. Για την ανωτέρω ιδιοκτησία θα ισχύουν οι όροι δόμησης της 
όμορης περιοχής (Τομέας Α του Π.Δ. της 25/6/ 1979 ΦΕΚ 367Δ) και η 
επιτρεπόμενη χρήση θα είναι η εκάστοτε ισχύουσα χρήση της όμορης 
περιοχής, που στην παρούσα χρονική στιγμή είναι σύμφωνα με την 
πολεοδομική ενότητα 7  Γ.Π.Σ. Λουτρακίου (Αμιγής κατοικία) (απόφαση 
9037/30-6-2002 ΦΕΚ 616Δ/26-07-2002) . 

 
ΘΕΜΑ 4ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ευάγγελο θέσης 
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Χατζοπούλου 9 στο Λουτράκι, κατόπιν 
αιτήματος. 
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Ομόφωνα αναβάλλει τη λήψη Απόφασης επί του θέματος, κατόπιν 
πρότασης της Προέδρου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, προκειμένου ο 
ενδιαφερόμενος να προσκομίσει πρόσφατη Απόφαση Υγειονομικής 
Επιτροπής στην οποία να προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας του, όπως 
προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ του 
Δήμου μας (άρθρο 2). 

 
ΘΕΜΑ 5ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟ Αλέξανδρο 
άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του επί ανωνύμου 
οδού (Ο.Τ. 341) στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος. 
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Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στον κ. 
ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟ Αλέξανδρο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν 
ιδιοκτησίας του επί ανωνύμου οδού (Ο.Τ. 341) στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα 
έμπροσθεν της πρόσοψης της ράμπας που οδηγεί στον υπόγειο χώρο 
στάθμευσης, σύμφωνα με την από 19/9/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, μήκους 2,5 μέτρων (κατόπιν 
πρότασης του κ. Γεωργίου Αθανασίου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή). 

 
Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δήμου β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) να αποσταλεί 

στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
Λουτράκι 14/10/2016                                             Λουτράκι 14/10/2016 
Ο τοιχοκολλήσας                                                    Η  Γραμματέας Ε.Π.Ζ. 
 
 

  ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης                                     ΣΚΑΖΑ Αναστασία  


