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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
--------------------------Δ/νση
: Διοικητικού
Τμήμα
: Υποστ. Πολ. Οργάν.
Δ/νση
: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως
203 00 Λουτράκι
Πληρ.
: Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.
: 2744360119
F. a. x.
: 2744-0-64858
E-Mail
: info@loutraki.gr

Λουτράκι 19/5/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 8342

Με αποδεικτικό

ΠΡΟΣ:
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 23η
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή πρότασης περί α) του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης
υπαίθριου εμπορίου, β) του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους
ανά άδεια και θέση και γ) του ύψους του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου
για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου. Καθορισμός θέσεων.
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 ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και παρατάθηκε η ισχύς της με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016,
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.με.Α., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης
αποκλειστικά για Α.με.Α. εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012.
3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας.
4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης
προϋπολογισμού έτους 2016 (Α τρίμηνο).

εσόδων

-

εξόδων

δημοτικού

5.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας.
Διάθεση πίστωσης.
Κοινοποίηση:
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
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