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Ορθή επανάληψη

(ως προς τη νέα θέση στάθμευσης
που χορηγείται στο ξεν/χείο
“LOUTRAKI”)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 9 ΤΗΣ ΑΠΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος
ανέγνωσε, προς ενημέρωση των μελών, Ανακοινώσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοποννήσου που αφορούν: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 3131/15-7-2008
Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της
δραστηριότητας “Βιομηχανική μονάδα απορρύπανσης – ανακύκλωσης
ηλεκτρικών ψυγείων” της εταιρείας “Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ”
καθώς και για την επέκταση των ορίων του γηπέδου και του κτιρίου της
μονάδας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 01,
σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Παλαιό
Χωριό» της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων του Δήμου μας, και β)
Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
2635/18-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Π.,
όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 26552/855/24-7-2015 Απόφαση του Γεν.
Διευθυντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., που αφορά τη
δραστηριότητα «Συσκευατήριο Γεωργικών Λιπασμάτων & Παραγωγή με απλή
ανάμειξη» της εταιρείας «EUROCHEM AGRO HELLAS A.E.» στη θέση
«ΦΩΤΟ», οδός Ειρήνης & Περικλέους στην περιοχή Κυρα – Βρύση Δήμου
μας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα υπ’ αριθμ. 167500/38216/28-6-2016 &
167512/38218/28-6-2016 έγγραφα του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα από
12/7/2016 έγγραφα της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 1ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια – Εστιατόριο Οβελιστήριο”, ιδιοκτησίας ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Παναγιώτη, ευρισκομένου στη
βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας της Δ.Κ. Ισθμίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27
Ομόφωνα ανακαλεί, σύμφωνα με την από 18/7/2016 εισήγηση του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, την υπ’
αριθμ. 1020/183/11-γ’/9-7-1993 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
“Καφετέρια - Εστιατόριο - Οβελιστήριο”, ευρισκομένου στη βυθιζόμενη Γέφυρα
Ισθμίας της Δ.Κ. Ισθμίας, η οποία είχε χορηγηθεί στον κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ
Παναγιώτη του Χρήστου.

ΘΕΜΑ 2ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Οβελιστήριο Σνακ
Μπαρ”, ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ευρισκομένου επί της οδού
Κουντουριώτη 7 στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28
Ομόφωνα αναβάλλει, κατόπιν πρότασης του μέλους της Επιτροπής κ.
Γεωργίου Αθανασίου, τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση του
Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8/8/2016 (οπότε και εκπνέει η
προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή θα πρέπει να Αποφασίσει),
προκειμένου η ιδιοκτήτρια του εν λόγω Κ.Υ.Ε. να προσκομίσει το απαραίτητο
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, δεδομένου ότι ήδη έχει δρομολογήσει την
απαιτούμενη διαδικασία έκδοσής του, καταθέτοντας και σχετική αίτηση στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στο ξενοδοχείο “Galaxy” θέσης
στάθμευσης, επί της οδού Νεράιδας 7 στο Λουτράκι, & μετακίνηση
υφιστάμενης θέσης ΑμεΑ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. α) τη χορήγηση στο ξενοδοχείο “Galaxy” θέσης
στάθμευσης (για τη στάση πελατών κι όχι για μόνιμη στάθμευση) επί της οδού
Νεράιδας 7 στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα απέναντι από την είσοδό του, και
β) τη μετακίνηση υφιστάμενης θέσης ΑμεΑ., η οποία έχει χορηγηθεί στην κα
Μυλωναδάκη Χρυσάνθη με την υπ’ αριθμ. 79/2015 Α.Δ.Σ., έμπροσθεν και
απέναντι της πρόσοψης της οικίας της επί της οδού Νεράιδας 6 στο Λουτράκι,
σύμφωνα με την από 6/7/2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου
μας.
ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για αλλαγή ή μη της υφιστάμενης θέσης στάθμευσης στο
ξενοδοχείο “LOUTRAKI”, επί της οδού Eλ. Βενιζέλου 19 στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την κατάργηση θέσης στάθμευσης επί της Ελ.
Βενιζέλου 19 στο Λουτράκι, η οποία είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 202/2008
Α.Δ.Σ. στο ξενοδοχείο “LOUTRAKI” (για τη στάση πελατών κι όχι για μόνιμη
στάθμευση) και τη χορήγηση σε αυτό νέας θέσης (ομοίως για τη στάση
πελατών κι όχι για μόνιμη στάθμευση) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, σε μικρή
απόσταση από τη συμβολή της με την Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα δίπλα
στην υφιστάμενη διάβαση πεζών, σύμφωνα με την από 27/7/2016 εισήγηση
της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας (σε ορθή επανάληψη).
Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του
Δήμου, β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου γ)να αποσταλεί στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και δ)να αποσταλεί στις Δημοτικές Κοινότητες και στην
Τοπική Κοινότητα.
Λουτράκι 4/8/2016
Ο τοιχοκολλήσας
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης
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Η Γραμματέας Ε.Π.Ζ.
ΣΚΑΖΑ Αναστασία

