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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 5
της 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Αριθμός Απόφασης 12
ΘΕΜΑ 2ο : Εισηγήσεις-προτάσεις για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του
Δήμου ( 2015-2019).
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίο
υ (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου , του έτους 201
5, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά την υπ' αρι
θ. 3543/5-3-2015 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα κ
αι εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2
010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Α
ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σε κάθε ένα Σύμβουλο κα
ι τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσε
ι και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνό
λου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα δέκα ( 10 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τη
ς συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡ
ΙΟΣ 3.ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑ
ΝΑΓΙΩΤΑ 6.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 7.ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝ
ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ10. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΟΛΓΑ , αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη τω
ν μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας τα
εξής:
1. Τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Την παρ.1 του άρθρου 266, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του
Ν.3852/2010
3. Tην παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α')
ορίζονται τα εξής:

«1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες το
υ δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων
των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή
σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξια
κές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού το
υ δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.»
4.
Την υπ’ αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β’)
απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
5. Τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων της περιοχής που κατατέθηκαν σ
τα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης , ήτοι των:

Κύκλου συναντήσεων Νεολαίας Δήμου

Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών Λίμνης Ηραίου Βουλιαγμένης

Ένωση Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχοίνου

Σύλλογος Διδασκόντων 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου

Αθλητικού
Ναυαγοσωστικού
–Φυσιολατρικού
Πολιτιστικού
Συλλόγου Λουτρακίου ΄΄ Ο ΤΡΙΤΩΝ’’

Χρονόπουλου Κλεάνθη ( Δημότης)
Κατόπιν των ανωτέρω το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου κ
αλείται να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με τους στόχους και τι
ς δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 λ
αμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και τις προτεραιότητ
ες που πρέπει να τεθούν για την τοπική ανάπτυξη.
Η κα Πρόεδρος εισηγήθηκε τα κάτωθι προκειμένου να καταρτιστεί το επιχει
ρησιακό σχέδιο του Δήμου .
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Στην Εκτελεστική Επιτροπή τις προτάσεις της σχετικά με τους στόχους και τις δ
ράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λο
υτρακίου – Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων 2015-2019 με σειρά προτεραιότητας αν
άλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς
του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη ως ακολούθως:
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1. Αναβάθμιση του πάρκου και εκπόνηση μελέτης
για την πλήρη
ανάπλαση του με την δημιουργία εντός αυτού, μικρού ανοιχτού θεάτρου.
2. Στον τομέα της καθαριότητας προτείνεται η αναδιάρθρωση του τμήματος
καθαριότητας και η περαιτέρω στελέχωση του για την κάλυψη των
αναγκών.
3. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων προτείνεται η αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών όσον αφορά στην αποκομιδή των σκουπιδιών, με
στόχο την καλύτερη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και των
οχημάτων (εξοικονόμηση καυσίμων κ.τ.λ.).
4. Στον τομέα της στάθμευσης προτείνεται η εξεύρεση χώρου στον κεντρικό
ιστό της πόλης του Λουτρακίου , είτε με την αγορά διαθέσιμου οικοπέδου,
είτε με την επέκταση (δημιουργία ορόφου με σιδηροκατασκευή) του
υπάρχοντος, επί της οδού Αθ. Οικονόμου. Απαραίτητη επίσης θεωρείται η
επίλυση του προβλήματος στάθμευσης στο νέο υδροθεραπευτήριο για
την γενικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης.
5. Δημιουργία δημοτικού προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων ζωών με
σκοπό την περισυλλογή ,τον εμβολιασμό, την στείρωση και την
επανατοποθέτηση τους συμφώνα με την νομοθεσία . Μακροπρόθεσμα
μπορεί να αποφέρει έσοδα και θέσεις εργασίας.

6. Αξιοποίηση

του

εργοστασίου

Θρουβάλα.

Δημιουργία

κεντρικού

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

αμαξοστασίου και στέγαση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις
τεχνικές εργασίες και τους αντίστοιχους υπαλλήλους (υδραυλικοί,
οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, υπάλληλοι καθαριότητας)
Εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης του χώρου του εργοστασίου
Θρουβάλα είναι να παραχωρηθεί για την λειτουργιά Τμήματος
Πανεπιστήμιου.
Αποκατάσταση του κτιρίου Φυσικών Λουτρών (Γυάλινο Κτίριο) και
αξιοποίησής του, είτε για την στέγαση του Α.Τ. Λουτρακίου, είτε την
παραχώρηση του για την δημιουργία Τμήματος Πανεπιστήμιου – Τ.Ε.Ι. –
Τουριστικής Σχολής.
Μεταφορά σταθμού ΚΤΕΛ.
Ενίσχυση συγκοινωνιακής σύνδεσης των οικισμών με το κέντρο.
Αποκατάσταση προσβασιμότητας στα δημοτικά κτίρια και τους
κοινοχρήστους χώρους από ΑΜΕΑ.
Προστασία και ανάδειξη τόσο του φυσικού μεταλλικού όσο και του
ιαματικού νερού.
Παραμονή και ενδυνάμωση του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου.
2. Δημιουργία των προϋποθέσεων (αλλαγή Ο.Ε.Υ. κτλ) έτσι ο ώστε ο δήμος
να αποκτήσει την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια και να διεκδικήσει
χρήματα για κοινωνική πολιτική από ευρωπαϊκά προγράμματα.
3. Δημιουργία νέων δημοτικών δομών όπως κοινωνικό φαρμακείο,
κοινωνικό εστιατόριο, κοινωνικό υπνωτήριο και κοινωνικό ιατρείο.
4. Επαναλειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
5. Επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Λουτρακίου.
6. Στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων με σκοπό την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών.
7. Ανθρωπιστικές δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
8. Υποστήριξη δράσεων των συλλόγων του δήμου.
Γ. ΠΑΙΔΕΙΑ
1. Δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (καθηγητές,
δασκάλους, Σ.Γ.Κ., μαθητές) για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση
των προαυλίων των σχολικών μονάδων, καθώς και του κλειστού
γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου.
2. Δημιουργία χώρου στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο του 3ου
Δημοτικού Λουτρακίου.
3. Πραγματοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
στόχο την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών.
Δ. ΥΓΕΙΑ
1. Αναβάθμιση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου.
2. Αναβάθμιση και στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων.
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πολιτισμού όπως το Πνευματικό
Κέντρο Λουτρακίου –κατασκευή κλειστού ή ανοικτού θεάτρου.
2. Διοργάνωση και καθιέρωση σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς
νέων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την ανάδειξη του
τοπικού πολιτισμού.
ΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1. Κανονισμός λειτουργίας για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό

τον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των αθλητικών
σωματείων αλλά και την δημιουργία τιμοκαταλόγου χρήσης.
2. Ανακατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Περαχώρας - δημιουργία ενός
σύγχρονου γηπέδου με πλαστικό χλοοτάπητα και κερκίδες.
3. Δημιουργία γηπέδου με πλαστικό χλοοτάπητα στην περιοχή του
Λουτρακίου, είτε σε ιδιόκτητο οικόπεδο του δήμου, είτε κατόπιν
συμφωνίας παραχώρησης του γηπέδου του Ολυμπιακού Λουτρακίου.
Βασική προϋπόθεση σε αυτήν την περίπτωση η δυνατότητα χρήσης από
όλους τους συλλόγους του δήμου. Στόχος να αποφορτιστεί το Θώδειο
Στάδιο και να μειωθεί το κόστος των ομάδων που χρησιμοποιούν
ιδιωτικούς χώρους για προπονήσεις.
4. Κατασκευή ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός της πόλης του Λο
υτρακίου. Αξιοποίηση υπάρχουσας μελέτης ή εκπόνηση νέας μελέτης σε
νέα θέση.
Ζ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις και προγράμματα προσέλκυσης
τουριστών.
2. Υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την τουριστική
ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.
3. Βελτίωση των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών.
Η. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. Ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με επιχειρηματικά αναπτυξιακά
προγράμματα.
2. Ενίσχυση οικονομικής δραστηριότητας και προώθηση προϊόντων των
τοπικών επιχειρήσεων.
3. Προσέλκυση επενδύσεων στο τομέα της εμφιάλωσης και εμπορίας νερού.
Ανάδειξη του brand name Νερού Λουτρακίου.
4. Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης των ανέργων για θέσεις απασχόλησης
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτ
ισης και επιμόρφωσης.
Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Στελέχωση και λειτουργία σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, του
γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου.
2. Αξιοποίηση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Ειδικά για το συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας
προτείνεται:
 εξεύρεση κατάλληλου χώρου εντός του Δημαρχείου για την στέγαση του
με σκοπό την υποστήριξη των εργασιών του συμβουλίου και την υποδοχή
των πολιτών.
 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο
προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας με στόχο την καλύτερη και
ομαλότερη λειτουργία του συνολικού έργου προς τους δημότες σε θέματα
αποκατάστασης ζημιών, εποπτείας επισκευών, καθαριότητας, επεκτάσεις
φωτισμού κτλ.
 Πλήρωση των θέσεων του Συνηγόρου του δημότη και της επιχείρησης με
σκοπό την ελάφρυνση του έργου του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου
διοικητικών υπηρεσιών.
 Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης του Δημότη στην Περαχώρα και
στελέχωση αυτού με το κατάλληλο προσωπικό.

Ακολούθως , η κα Λιαντινιώτη Μαρίνα ( Μέλος ) κατέθεσε τις κάτωθι συμ
πληρωματικές προτάσεις για την κατάρτιση του επιχειρησιακού:
α) Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
-Οργάνωση και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων, συνεδρίων, ομιλιών,
εορτών
- Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση των στόχω
ν του Δήμου
- Μηχανισμός για την ενημέρωση των πολιτών για τους στόχους, τις υπηρ
εσίες και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται να πραγματοποιηθ
ούν
-Διαχείριση ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και ενημέρωσης των Μ.Μ.Ε.
β) Γραφείο Διαφάνειας
- Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και τρίτων σε πληροφορίες που έχουν
σχέση με την δομή , οργάνωση και αρμοδιότητες των δημόσιων υπηρεσιών.
- Ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την ανάθεση κ
αι εκτέλεση έργων, προμηθειών και υλικών
γ) Νομική Υπηρεσία
-Στελέχωση τμήματος νομικής υπηρεσίας ώστε να εξετάζει ζητήματα που
προκύπτουν από ενέργειες και αποφάσεις των υπηρεσιών και των συμβουλίων
ή από ενέργειες προσφυγής κατά του Δήμου.
δ) Αξιοποίηση κτιρίου Θρουβάλα ως εκθεσιακός χώρος που θα ενοικιάζετ
αι σε ιδιώτες ή χώρος εκδηλώσεων του Δήμου ή Ιδιωτών.
ε) Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρω
ν με εκδηλώσεις.
Ακολούθως η κα Ζαχάρη Ελένη ( Μέλος) κατέθεσε αντίστοιχες προτάσει
ς οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου.
Ο κ.Δρίτσας Δημήτριος ( Μέλος) τόνισε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στις προτάσεις , η ανάδειξη της περιοχής ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ως ιστορική πρωτεύουσα
καθώς και να προβεί ο Δήμος στην ανάληψη ενεργειών με σκοπό:
α) Την κατασκευή μνημείου για την ιστορική μάχη της Περαχώρας, κ
αθώς και την κατοχύρωση της συνταγματικής σημαίας της εν λόγω περιοχής.
β) Την διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας
γ) Την εξέταση και διάνοιξη αγροτικών οδών
Ο κ.Παντελέου Παναγιώτης( Μέλος) ακολούθως ,πρότεινε να εξεταστεί η
δυνατότητα αξιοποίησης του ρέματος επί της οδού Αιγαίου για χώρο στάθμευση
ς.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτ
έρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 3463/200
6, και της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, & μετά από διαλογική συζήτηση κ
αι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
Ομόφωνα
Εισηγείται προς την Εκτελεστική Επιτροπή για τις αναπτυξιακές προτεραιό
τητες του Δήμου ( 2015-2019) σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου όπως συμπλ
ηρώθηκε από προτάσεις των Μελών και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο πρ
οοίμιο της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1. Αναβάθμιση του πάρκου και εκπόνηση μελέτης για την πλήρη ανάπλαση
του με την δημιουργία εντός αυτού, μικρού ανοιχτού θεάτρου.
2. Στον τομέα της καθαριότητας προτείνεται η αναδιάρθρωση του τμήματος
καθαριότητας και η περαιτέρω στελέχωση του για την κάλυψη των
αναγκών.

3. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων προτείνεται η αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών όσον αφορά στην αποκομιδή των σκουπιδιών, με
στόχο την καλύτερη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και των
οχημάτων (εξοικονόμηση καυσίμων κ.τ.λ.).
4. Στον τομέα της στάθμευσης προτείνεται η εξεύρεση χώρου στον κεντρικό
ιστό της πόλης του Λουτρακίου , είτε με την αγορά διαθέσιμου οικοπέδου,
είτε με την επέκταση (δημιουργία ορόφου με σιδηροκατασκευή) του
υπάρχοντος, επί της οδού Αθ. Οικονόμου καθώς επίσης να εξεταστεί η
δυνατότητα αξιοποίησης του ρέματος επί της οδού Αιγαίου για χώρο
στάθμευσης. Απαραίτητη επίσης θεωρείται η επίλυση του προβλήματος
στάθμευσης στο νέο υδροθεραπευτήριο για την γενικότερη ανάπτυξη της
επιχείρησης.
5. Δημιουργία δημοτικού προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων ζωών με
σκοπό την περισυλλογή ,τον εμβολιασμό, την στείρωση και την
επανατοποθέτηση τους συμφώνα με την νομοθεσία . Μακροπρόθεσμα
μπορεί να αποφέρει έσοδα και θέσεις εργασίας.
6. Αξιοποίηση του εργοστασίου Θρουβάλα. Δημιουργία κεντρικού
αμαξοστασίου και στέγαση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις
τεχνικές εργασίες και τους αντίστοιχους υπαλλήλους (υδραυλικοί,
οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, υπάλληλοι καθαριότητας)
7. Εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης του χώρου του εργοστασίου
Θρουβάλα είναι να παραχωρηθεί για την λειτουργιά Τμήματος
Πανεπιστήμιου.
8. Αποκατάσταση του κτιρίου Φυσικών Λουτρών (Γυάλινο Κτίριο) και
αξιοποίησής του, είτε για την στέγαση του Α.Τ. Λουτρακίου, είτε την
παραχώρηση του για την δημιουργία Τμήματος Πανεπιστήμιου – Τ.Ε.Ι. –
Τουριστικής Σχολής.
9. Μεταφορά σταθμού ΚΤΕΛ.
10. Ενίσχυση συγκοινωνιακής σύνδεσης των οικισμών με το κέντρο.
11. Αποκατάσταση προσβασιμότητας στα δημοτικά κτίρια και τους
κοινοχρήστους χώρους από ΑΜΕΑ.
12. Προστασία και ανάδειξη τόσο του φυσικού μεταλλικού όσο και του
ιαματικού νερού.
13. Παραμονή και ενδυνάμωση του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου.
14. Την διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας
15. Την εξέταση και διάνοιξη αγροτικών οδών
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου.
2. Δημιουργία των προϋποθέσεων (αλλαγή Ο.Ε.Υ. κτλ) έτσι ο ώστε ο δήμος
να αποκτήσει την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια και να διεκδικήσει
χρήματα για κοινωνική πολιτική από ευρωπαϊκά προγράμματα.
3. Δημιουργία νέων δημοτικών δομών όπως κοινωνικό φαρμακείο,
κοινωνικό εστιατόριο, κοινωνικό υπνωτήριο και κοινωνικό ιατρείο.
4. Επαναλειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
5. Επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Λουτρακίου.
6. Στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων με σκοπό την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών.
7. Ανθρωπιστικές δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
8. Υποστήριξη δράσεων των συλλόγων του δήμου.

Γ. ΠΑΙΔΕΙΑ
1. Δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (καθηγητές,

δασκάλους, Σ.Γ.Κ., μαθητές) για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση
των προαυλίων των σχολικών μονάδων, καθώς και του κλειστού
γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου.
2.

Δημιουργία χώρου στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο του 3ου
Δημοτικού Λουτρακίου.
3. Πραγματοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
στόχο την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών.
Δ. ΥΓΕΙΑ
1. Αναβάθμιση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου.
2. Αναβάθμιση και στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων.
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πολιτισμού όπως το Πνευματικό
Κέντρο Λουτρακίου –κατασκευή κλειστού ή ανοικτού θεάτρου.
2. Διοργάνωση και καθιέρωση σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς
νέων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την ανάδειξη του
τοπικού πολιτισμού.
3. Την κατασκευή μνημείου για την ιστορική μάχη της Περαχώρας,
-Την ανάδειξη της περιοχής ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ως ιστορική πρωτεύουσα.
-Ενέργειες από πλευράς Δήμου για την κατοχύρωση της συνταγματικής σ
ημαίας της εν λόγω περιοχής.
Ζ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις και προγράμματα προσέλκυσης
τουριστών.
2. Υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την τουριστική
ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.
3. Βελτίωση των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών.
Η. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. Ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με επιχειρηματικά αναπτυξιακά
προγράμματα.
2. Ενίσχυση οικονομικής δραστηριότητας και προώθηση προϊόντων των
τοπικών επιχειρήσεων.
3. Προσέλκυση επενδύσεων στο τομέα της εμφιάλωσης και εμπορίας νερού.
Ανάδειξη του brand name Νερού Λουτρακίου.
4. Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης των ανέργων για θέσεις απασχόλησης
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτ
ισης και επιμόρφωσης.
Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Στελέχωση και λειτουργία σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, του
γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου.
2. Αξιοποίηση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Ειδικά για το συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας
προτείνεται:
 εξεύρεση κατάλληλου χώρου εντός του Δημαρχείου για την στέγαση του
με σκοπό την υποστήριξη των εργασιών του συμβουλίου και την υποδοχή
των πολιτών.
 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο
προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας με στόχο την καλύτερη και
ομαλότερη λειτουργία του συνολικού έργου προς τους δημότες σε θέματα
αποκατάστασης ζημιών, εποπτείας επισκευών, καθαριότητας, επεκτάσεις
φωτισμού κτλ.


Πλήρωση των θέσεων του Συνηγόρου του δημότη και της επιχείρησης με

σκοπό την ελάφρυνση του έργου του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου
διοικητικών υπηρεσιών.
 Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης του Δημότη στην Περαχώρα και
στελέχωση αυτού με το κατάλληλο προσωπικό.
3. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
 -Οργάνωση και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων, συνεδρίων, ομιλιών,
εορτών
 - Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση των στόχω
ν του Δήμου
 - Μηχανισμός για την ενημέρωση των πολιτών για τους στόχους, τις υπηρ
εσίες και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που πρόκειται να πραγματ
οποιηθούν
 -Διαχείριση ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και ενημέρωσης των Μ.Μ.Ε.
4. Γραφείο Διαφάνειας
- Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και τρίτων σε πληροφορίες που έχουν
σχέση με την δομή , οργάνωση και αρμοδιότητες των δημόσιων υπηρεσιώ
ν.
- Ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την ανάθεση κ
αι εκτέλεση έργων, προμηθειών και υλικών
5. Νομική Υπηρεσία
-Στελέχωση τμήματος νομικής υπηρεσίας ώστε να εξετάζει ζητήματα που
προκύπτουν από ενέργειες και αποφάσεις των υπηρεσιών και των συμβο
υλίων ή από ενέργειες προσφυγής κατά του Δήμου.
6. Αξιοποίηση κτιρίου Θρουβάλα ως εκθεσιακός χώρος που θα ενοικιάζεται
σε ιδιώτες ή χώρος εκδηλώσεων του Δήμου ή Ιδιωτών.
7. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
με εκδηλώσεις.

Η Πρόεδρος
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