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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 11 ΤΗΣ  ΑΠΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια 
- Πιτσαρία”, ιδιοκτησίας ΚΑΝΑΚΗ Αναστασίου, ευρισκομένου επί των οδών 
Ποσειδώνος & Πέιν στο Λουτράκι. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32 
Ομόφωνα δεν αφαιρεί οριστικά την υπ’ αριθμ. 2336/12-5-1997 άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια - Πιτσαρία”, ευρισκομένου επί των οδών 
Ποσειδώνος & Πέιν στο Λουτράκι, η οποία έχει χορηγηθεί στον κ. ΚΑΝΑΚΗ 
Αναστάσιο, σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής.  
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια 
– Μπαρ με ανοικτό Μπαρ”, ιδιοκτησίας της ΑΦΟΙ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Ο.Ε., 
ευρισκομένου επί της οδού Ποσειδώνος 362 στο Λουτράκι. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 
Ομόφωνα δεν αφαιρεί οριστικά την υπ’ αριθμ. 13818/18-7-2008 άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια – Μπαρ με ανοικτό Μπαρ”, 
ευρισκομένου επί της οδού Ποσειδώνος 362 στο Λουτράκι, η οποία έχει 
χορηγηθεί στην ΑΦΟΙ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Ο.Ε., σύμφωνα με την πρόταση της 
Προέδρου της Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της 
μετεγκατάστασης του Πρακτορείου ΚΤΕΛ εκτός της κεντρικής περιοχής του 
Λουτρακίου (δυνάμει της αριθμ. 157/2016 Α.Δ.Σ.) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 
Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των: 1) Θεοδώρου Αγγελικής, μόνο ως 
προς τις αναφερόμενες στην παρ. 20 της σχετικής εισήγησης ρυθμίσεις, ακόμα 
και μετά την τροποποίηση αυτών, και οι οποίες αφορούν την οδό Ελ. 
Βενιζέλου, και 2) Γεωργίου Χαράλαμπου, αφενός καθότι εμμένει στις απόψεις 
που είχε διατυπώσει στην υπ’ αριθμ. 157/2016 Α.Δ.Σ. που αφορούσε την 



μετεγκατάσταση του Πρακτορείου ΚΤΕΛ κι αφετέρου λόγω έλλειψης στοιχείων 
από το Α.Τ. Λουτρακίου για τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής 
μετεγκατάστασης και για τα συμβάντα που έχουν λάβει χώρα εκεί από τη λήψη 
της ανωτέρω Απόφασης μέχρι σήμερα, δεδομένα που θα του έδιναν μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος)       
εισηγείται στο Δ.Σ. τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της 
μετεγκατάστασης του Πρακτορείου ΚΤΕΛ εκτός της κεντρικής περιοχής του 
Λουτρακίου (δυνάμει της αριθμ. 157/2016 Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
11969/6-7-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε ως προς την παρ. 20, κατόπιν πρότασης του κ. Γεωργίου 
Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής: 

- αντικατάσταση της λέξης “προσωρινή” και αναγραφή ότι η 
κυκλοφοριακή ρύθμιση της παραγράφου αυτής  θα αφορά τα έτη 2017 
– 2018  

- αντικατάσταση των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – 
Σεπτεμβρίου από το διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου 

- αναγραφή ότι η ρύθμιση της παραγράφου αυτής θα αφορά το τμήμα της 
Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την οδό Τσαλδάρη 
(χωρίς να περιλαμβάνεται η οδός Τσαλδάρη σε αυτήν) 

 
(Προηγουμένως πρόταση του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου για αναβολή της 

συζήτησης και λήψης Απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να ζητηθούν 
από το Α.Τ. Λουτρακίου στοιχεία σχετικά με τον κυκλοφοριακό φόρτο της 
περιοχής μετεγκατάστασης του Πρακτορείου και για τα συμβάντα που έχουν 
λάβει χώρα εκεί από τη λήψη της 157/2016 Α.Δ.Σ μέχρι σήμερα, ώστε τα μέλη 
της Επιτροπής να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, και δεδομένου ότι η 
Απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα, 
γεγονός που αφήνει χρονικό περιθώριο για να ληφθούν Αποφάσεις, ψηφίστηκε 
από τον ίδιο και από την κα Θεοδώρου και συνεπώς απορρίφθηκε).       
 
Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του 
Δήμου β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) να αποσταλεί 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στην Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας. 
 
 

Λουτράκι 31/8/2016                                                Λουτράκι 31/8/2016 
Ο τοιχοκολλήσας                                                Η  Γραμματέας Ε.Π.Ζ. 
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