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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2) ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5) 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7)ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 8) 
ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2) ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3) 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κ. Πρόεδρος 
πρότεινε τη συζήτηση του θέματος «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής, αορίστου διάρκειας στην « WIDE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου ΄΄ΠΕΥΚΑΚΙ΄΄στην 
περιοχή Πευκάκι Λουτρακίου   » έκτακτο ως κατεπείγον καθότι θα πρέπει άμεσα να 
δοθεί η σχετική άδεια .

ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στην   « 
WIDE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί εντός 
του ξενοδοχείου ΄΄ΠΕΥΚΑΚΙ΄΄στην περιοχή Πευκάκι Λουτρακίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47
Κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κας Ζαχάρη Ελένης,  χορηγεί στην «WIDE 
HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου 
διάρκειας για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου ΄΄ΠΕΥΚΑΚΙ΄΄ 
στην περιοχή Λουτρακίου.

ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί του Σχεδίου  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Περαχώρας ,το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 
απόφασης , σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου  και τα αναφερόμενα στο προοίμιο και παραπέμπει 
το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης

ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της Κυκλοφοριακής Ρύθμισης αναφορικά με την τοποθέτηση 
σταθερών μπαρών ( κολωνάκια) σε πεζοδρόμιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49
Ομόφωνα αναβάλλει το θέμα κατόπιν πρότασης της Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί της εκποίησης των κάτωθι κατεστραμμένων 
κάδων απορριμμάτων :

 Εκατό (100) κάδοι με σιδερένιο καπάκι ( 1.100 λίτρων)
 Πέντε (5) κάδοι με πλαστικό καπάκι ( 1.100 λίτρων)
 Πέντε (5) κάδοι με πλαστικό καπάκι ( 1.300 λίτρων)



και σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου υπαλλήλου. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής , αορίστου διάρκειας στην « 
Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ - Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» για το  Κ.Υ.Ε. το οποίο λειτουργεί επί της 
οδών Ποσειδώνος 3 , στο Λουτράκι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51
Ομόφωνα χορηγεί στην « Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ - Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» παράταση 
ωραρίου χρήσης μουσικής , αορίστου διάρκειας για το  Κ.Υ.Ε. το οποίο λειτουργεί επί 
της οδών Ποσειδώνος 3 , στο Λουτράκι.

ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης στύλων και φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή 
του Λουτρακίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί της:

α)  Τοποθέτησης τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων και συγκεκριμένα στον 
Περιφερειακό δρόμο Λουτρακίου-Περαχώρας, στο ύψος του Πάρκου Δεξαμενής 
λόγω της αυξημένης κίνησης τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών

β) Τοποθέτησης δύο ( 2) στύλων με φωτιστικά σώματα και συγκεκριμένα 
στην περιοχή της Αγίας Άννας, στο Λειβαδάκι Λουτρακίου και σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της απόφασης.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ  29/08/2017

     Ο Τοιχοκολλήσας Η Ειδική Γραμματέας Δ.Κ.

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


