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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 5 ΤΗΣ ΑΠΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Σνακ - Μπαρ”,
ευρισκομένου στην περιοχή "Λειβαδάκι" (πλησίον ΚΑΖΙΝΟ) στο Λουτράκι,
ιδιοκτησίας της Δ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11
Ομόφωνα ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 9112/10-3-2010 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Σνακ - Μπαρ”, εκδοθείσα επονόματι της εταιρείας “ Δ.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή "Λειβαδάκι"
(πλησίον ΚΑΖΙΝΟ) στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 3/5/2017 εισήγηση του
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, και συγκεκριμένα
λόγω
επέκτασης του χώρου αυτου, γεγονός που αποτελεί ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του.
Στο σημείο αυτό εξήλθε της αιθούσης η Πρόεδρος της Επιτροπής κα
Πρωτοπαππά Μαρία, και προήδρευσε η Αντιπρόεδρος αυτής κα Θεοδώρου
Αγγελική.
ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση πίλαρ δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Πλ.
25ης Μαρτίου στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη μετατόπιση πίλαρ δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού, ευρισκομένου στην πλατεία 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι,
κατά 0,80 μ. και την τοποθέτησή του κατ' επέκταση υφιστάμενου παρτεριού,
για την ομαλή διέλευση των πεζών, και συνεπώς την αύξηση του καθαρού
πλάτους διέλευσης των πεζών από 1,40μ. σε 2,20μ., προς ικανοποίηση
αιτήματος της κας Καλτσά Ελένης, σύμφωνα με την από 15/5/2017 εισήγηση
της Δ.Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου μας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω μετατόπιση ανέρχεται στο ποσό
των #334,80# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%), όπως προκύπτει
από το υπ' αριθμ. 3067/21-4-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ.

Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα η Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Γεώργιο άδειας
απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ. 302 στην
περιοχή "Λειβαδάκι" στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13
Ομόφωνα αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος,
κατόπιν πρότασης της Προέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να διενεργηθεί
εκ νέου αυτοψία από την οικεία Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας και να ελεγχθεί
περαιτέρω ο χώρος της αιτούμενης απότμησης.
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 στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.
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Ο τοιχοκολλήσας
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης
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Η Γραμματέας Ε.Π.Ζ.
ΣΚΑΖΑ Αναστασία

