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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
                            Δ Η Μ Ο Σ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
Τ μ ή μ α : Διοικητικό 
Γ ρ α φ ε ί ο : Δημοτικού Συμβουλίου    
Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης & Ιάσονος 

  203 00   Λουτράκι 
Αρμόδιος : Γκιώνη Ειρήνη      
Τηλέφωνο : 2744 360113 
FAX  : 2744 064858 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 10 ΤΗΣ  ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  -  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (22Σ). 

 
ΟΜΟΙΩΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (21Σ). 

 
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση ενός έκτακτου θέματος, ως κατεπείγον. 

 
ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκκαθάρισης της Δ.Η.Κ.Ε.Π.Α.Θ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92 
Ομόφωνα εγκρίνει την 4η κατά σειρά παράταση της από 28-2-2013 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
4977/2013) αρχικής συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.», για τη διενέργεια εκκαθάρισης της λυθείσας 
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ., μέχρι 28-02-2017. 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το 
έτος 2016. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93 
Ομόφωνα υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας, ήτοι:  
 Είκοσι ενός (21) εργατών καθαριότητας – συνοδών  απορριμματοφόρου, 
 πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρου,  
 δύο (2) ηλεκτρολόγων 
για χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου 
σύμφωνα με την από 4 Απριλίου 2016 γραπτή εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. 
Πέρρα Σωτήριου. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
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Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του 
Δήμου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94 
1. Ομόφωνα υποβάλλει αίτημα για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας - ειδικότητας ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, με την απαιτούμενη Άδεια Ναυαγοσώστη, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για τρεις (3) μήνες, 
ήτοι από 01-06-2016 έως 31-08-2016, προκειμένου να επανδρώσουν τους τρεις (3) 
ναυαγοσωστικούς πύργους, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις χαρακτηρισθείσες, με το 
σχετικό έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ακτές ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με την 
από 4 Απριλίου 2016 γραπτή εισήγηση του Δημάρχου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 
Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ράτη Σπυρίδωνα) καθορίζει το ημερήσιο 
ανταποδοτικό τέλος προσέλευσης σε όλες τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας στο ποσό των 
#1,50# €/τ.μ. για το 2016 κι εφεξής, καθώς και τη διαδικασία του τρόπου καταβολής και 
είσπραξής του από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) στους 
χώρους Λαϊκών Αγορών του Δήμου, σύμφωνα με την από 23/03/2016 εισήγηση του 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας. 

 
ΘΕΜΑ 5ο 

Γνωμοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης σε σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου μας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96 
α) Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά προς τη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας επί της 
προτεινόμενης ίδρυσης Τμήματος Ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθ. 6/4-4-2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
β) Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά προς τη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για την 
ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε Νηπιαγωγείο της πόλης Λουτρακίου, ζητώντας ωστόσο την 
επανεξέταση του σχολικού χώρου στέγασής του, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
Δ/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, στο οποίο είχε 
προταθεί από την ανωτέρω Δ/νση Εκπαίδευσης η δημιουργία του Τ.Ε., προκειμένου  να 
διασφαλιστεί τόσο η καταλληλότητα του χώρου όσο και η ομαλή λειτουργία των λοιπών 
τμημάτων του Σχολείου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6/4-4-2016 Απόφαση Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου μας. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά προς τη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας επί της 
προτεινόμενης ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στο Γυμνάσιο Αγ. Θεοδώρων και στο Γυμνάσιο 
Ισθμίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/4-4-2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λουτρακίου 
- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 
Ομόφωνα εγκρίνει το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 
2/2016, 6/2016, 3/2016 και 4/2016 Αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου –  
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Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και της Τοπικής Κοινότητας Πίσίων αντίστοιχα, καθώς 
και την υπ΄ αριθ. 9/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
 
ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου 
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 
Ομόφωνα δεν εγκρίνει την τοποθέτηση εγκάρσιων, υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό 
Παπανικολάου στο Λουτράκι, που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. 19272/08-10-2015 αίτημα 
κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με την από 3-2-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, καθώς και την υπ’ 
αριθ. 8/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   
 
ΘΕΜΑ 9ο 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100 
Ομόφωνα συγκροτεί επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών και αμφισβητήσεων 
για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε 
αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και 
προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2016 
από τους κάτωθι : 

1. Βλάσση Ευάγγελο, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον 
επίσης δημοτικό σύμβουλο, Ρουμελιώτη Γεώργιο, 

2. Παντελέου Κων/νο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό 
σύμβουλο Παπαθανασίου Αθανάσιο, 

3. Πετροπούλου Αθηνά, φορολογούμενη δημότισσα, με αναπληρώτρια του την επίσης 
φορολογούμενη δημότισσα  Τριανταφυλλάκη Μαρία.  

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Παππά Αλεξάνδρα, κλάδου ΤΕ22 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή της τον δημοτικό υπάλληλο Γκίκα Ιωάννη, κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού. 
 

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
 
ΘΕΜΑ 10ο 
Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101 
Ομόφωνα συγκροτεί Επιτροπή φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στο Δήμο 
μας για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή 
ενώσεις καταναλωτών, αποτελουμένη από: 
 1. Την κα Βασιλική Στάμου, δικηγόρο Κορίνθου,  ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο της 
Επιτροπής, με αναπληρώτριά της την δικηγόρο Κορίνθου κα  Μαρία Μήτρου – Μπιτζίνη.  
 2. Τον κ. Δημήτριο Αναστ. Σουφρίλα, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κορίνθου, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Δημ. Γκιόκα. 
 3. Τον κ. Περικλή Μπαλοδήμο - δικηγόρο, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου 
Καταναλωτών Κορινθίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Νταβαρίνο 
Παρασκευά. 
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος, Παντελέων Χαράλαμπος 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. 
 
ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση επέκτασης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο Λουτράκι 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102  
Ομόφωνα εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, με την τοποθέτηση ενός 
στύλου με φωτιστικό σώμα, στην οδό Αγησιλάου στην περιοχή ‘’Σκάρπα Δροσιά’’ 
Λουτρακίου, σύμφωνα με την από 18-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Η/Μ ΄Εργων & 
Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προς 
ικανοποίηση αιτήματος. 

 
ΘΕΜΑ 12ο 
Χορήγηση ή μη στον ΣΤΑΘΗ - ΚΟΪΜΙΤΖΗ Παναγιώτη άδειας λειτουργίας επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός Κ.Υ.Ε. “Επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών”, επί της οδού Αγ. Ιωάννου 5 στο 
Λουτράκι. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 
Ομόφωνα χορηγεί στον ΣΤΑΘΗ – ΚΟΪΜΙΤΖΗ Παναγιώτη άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός Κ.Υ.Ε. ΄΄Επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών΄΄ , επί της οδού Αγ. Ιωάννου 5 στο 
Λουτράκι, σύμφωνα με την από 31-03-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας.  
 
ΘΕΜΑ 13ο 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ” (αρ. μελ. 41/2015). 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104 
Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘“Επισκευή & 
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αρ. μελ. 41/2015), εργολαβίας της 
εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, μέχρι 31/05/2016, με 
δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 14ο 
Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων 
κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105 
Ομόφωνα εγκρίνει την διαγραφή συνολικού ποσού #315,71# € από τον υπ΄ αριθ. 834/24-
11-2015 βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων 
κατασκευών, στην εκτός σχεδίου περιοχή “Καρμπουνάρι” στο Λουτράκι, και φερόμενη 
ιδιοκτήτρια την κα. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Χριστίνα,  λόγω ένταξης στον Ν. 4178/2013, σύμφωνα με τα 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στο υπ΄ αριθ. 5324/30-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και την από 01-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο 
Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106 
Ομόφωνα  
1. α) Εγκρίνει  τις πραγματοποιθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου, για το χρονικό 
διάστημα από 23-03-2016 έως και 06-04-2016, β) εγκρίνει τις δαπάνες αυτών & διαθέτει πίστωση 
#108,70# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος έτους δημοτικού 
προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων των εν λόγω μετακινήσεων. 
2. α) Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 
Περιβάλλοντος  κ. Πέρρα Σωτήριου, στις 21-03-2016 στην Αθήνα, β) εγκρίνει τις δαπάνες αυτής &  
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διαθέτει πίστωση #14,70# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος 
έτους δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων της εν λόγω μετακίνησης. 
3. α) Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών 
Υπηρεσιών κας. Πρωτοπαππά Μαρίας, που πρόκειται να πραγματοποιήσει κατά το χρονικό 
διάστημα 14 και 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, β) εγκρίνει τις δαπάνες αυτής& διαθέτει πίστωση  
#84,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος έτους δημοτικού 
προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων της εν λόγω μετακίνησης. 
4. α) Εγκρίνει  την πραγματοποιθείσα εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. 
Σακελλαρίου Αναστάσιου, στις 31-03-2016 στην Αθήνα, β) εγκρίνει τις δαπάνες αυτής & διαθέτει 
πίστωση #10,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος έτους 
δημοτικού προϋπολογισμού, για την πληρωμή των εξόδων της εν λόγω μετακίνησης,  
σύμφωνα με τα από 04-04-2016 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας. 
 
 
 

Λουτράκι  08/04/2016                                                       Λουτράκι 08 Απριλίου 2016 
 
  Ο τοιχοκολλήσας                                                              Η Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. 
  
  
         
Παντελέων Δημήτρης                                                         Διαμαντοπούλου Αργυρώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Δημοτικές Κοινότητες  
Α) Λουτρακίου-Περαχώρας 
Β) Αγίων Θεοδώρων  
Γ) Ισθμίας 
Τοπική Κοινότητα 
Πισίων 


