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1.Τoν κ. Δήμαρχο
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
    Δημοτικών & Τοπικών
    Κοινοτήτων
4.Συμβούλια Δημοτικών &
   Τοπικών Κοινοτήτων

Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου". 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 12η 
Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για 
συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για τη δημιουργία τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο 
Λουτρακίου.

2.Λήψη Απόφασης περί:
α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, 
έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την 
ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017, 
β) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας σε τρίτους καθώς και του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και 
παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων,
γ) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & 
παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων και 
δ) του προτεινόμενου χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των 
κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) 
διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον 
χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση 
τους από τα Α.μεΑ., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης 
αποκλειστικά για Α.μεΑ. εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών.



3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας. 

4.Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2017, του 
ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

6.Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

7.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. 

8.Επικαιροποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 311/2015 Α.Δ.Σ., περί εξέτασης 
αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας.

9.Χορήγηση ή μη στη ΜΟΥΛΟΥΔΗ Ελένη άδειας εγκατάστασης & 
λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός του 
Πάρκου Ειρήνης στο Λουτράκι. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής. 

10.Διαγραφή ημέρας προσέλευσης σε λαϊκή αγορά του Δήμου μας του 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη -  επαγγελματία πωλητή και διαγραφή αυτού.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων 
ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης

Κοινοποίηση:                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  
του Δήμου         

     
      ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης


