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ΘΕΜΑ 4ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. για αλλαγή ή μη της υφισταμένης θέσης 
      στάθμευσης στο ξενοδοχείο LOUTRAKI επί της οδού Ελ.  
      Βενιζέλου19 στο Λουτράκι. 

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 3η του μηνός,  Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 13340/28-07-2016 
πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η 
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  
τέσσερα (4), η κα  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Θυμής Μιχαήλ. 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
3.Θεοδώρου Αγγελική. 
 

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται: 

1.Η υπ΄αριθμ. 202/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ανά ξενοδοχείο προς 
ικανοποίηση  αιτήματος του Συλλόγων Ξενοδόχων Λουτρακίου. 

2.Η υπ΄αριθμ. 12132/8-7-2016 αίτηση του Τσαπιτσόγλου Αβραάμ, 
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου ‘’LOUTRAKI’’ με την οποία ζητά την μετατόπιση της 
παραχωρούμενης, με την ανωτέρω απόφαση, θέση στάθμευσης για το 
ξενοδοχείο του επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. 

3.Το από 27-7-2016 σε ορθή επανάληψη, υπηρεσιακό σημείωμα της 
Δ.Τ.Υ.  (Τμήμα Τεχνικό) με το οποίο εισηγείται την κατάργηση της θέσης 
στάσης επί της Ελ. Βενιζέλου 19, που είχε παραχωρηθεί στον αιτούντα με την 
υπ΄αριθμ. 202/2008 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου, και την παραχώρηση 
νέας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου σε μικρή απόσταση από τη διασταύρωσή 
της με την Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα δίπλα στην υφιστάμενη διάβαση 
πεζών. 



             Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  -   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της θέσης στάσης 
επί της Ελ. Βενιζέλου 19, που είχε παραχωρηθεί στον αιτούντα κ. 
Τσαπιτσόγλου Αβραάμ, με την υπ΄αριθμ. 202/2008 απόφαση Δημοτικού  
Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου του, ‘’HOTEL 
LOUTRAKI’’, και την παραχώρηση νέας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου σε 
μικρή απόσταση από τη διασταύρωσή της με την Ελ. Βενιζέλου και 
συγκεκριμένα δίπλα στην υφιστάμενη διάβαση πεζών. 

Η ανωτέρω θέση παραχωρείται αποκλειστικά για στάση και όχι μόνιμη 
στάθμευση. 

Για την ακριβή οριοθέτηση της θέσης θα πρέπει να παρευρίσκεται 
μηχανικός της Υπηρεσίας μας. 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται από τον αιτούντα για κάθε 
μεταβολή των στοιχείων προκειμένου  η παραχωρηθείσα άδεια στάσης να 
βρίσκεται σε ισχύ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2016. 
 

Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος    Τα Μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1.Γεωργίου Αθανάσιος 
 
       2.Θυμής Μιχαήλ 
 
       3.Σπύρου Κων/νος       Πρωτοπαππά Μαρία 

      
  


