
       
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 29/09/2022
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 18095
                 ΔΗΜΟΣ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                  

    ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                    
---------------------------------------                

Δ/νση        : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα        : Υποστ. Πολ. Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Με αποδεικτικό
                   203 00 Λουτράκι 
Πληρ.        : Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.       : 2744360119
E-Mail        : a.skaza@loutraki.gr               

        Π Ρ Ο Σ :
     1.Τoν κ. Δήμαρχο
     2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
     3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
        Κοινοτήτων
     4.Συμβούλια Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
   (μεικτή συνεδρίαση)".

Παρακαλούμε  όπως  προσέλθετε στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως,  Λουτράκι)  ή όπως
συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78
του Ν. 4954/2022, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος  την  3η Οκτωβρίου
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί
των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Διαχείριση  του  ζητήματος  των  Ουκρανών  προσφύγων  στον  Δήμο
μας.

2.Συμμετοχή του Δήμου μας στη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου
από τον "Σύλλογο Κοινωνικών Φροντιστηρίων & Δια Βίου Μάθησης Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων".

3.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2023. 

4.Έγκριση (8ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος έτους.

5.Έγκριση  Κανονισμού  λειτουργίας  του  Αλεξάνδρειου  Συνεδριακού
Κέντρου Λουτρακίου.

6.Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης,
για την τριετία 2023 - 2025.  
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7.Χορήγηση  ή  μη  στην  Τσονοπούλου  Ελένη  άδειας  επέμβασης  επί
κοινοχρήστου  τμήματος  οδού,  βόρεια  του  Ο.Τ.  114α  στο  Λουτράκι,  προς
διάνοιξη αυτής.

8.Επιχορήγηση συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2022. 

9.Απόδοση  θέσεων  σε  πωλητές  (επαγγελματίες  -  παραγωγούς)  για
δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, κατόπιν της διαδικασίας
"βελτίωση θέσης"  & "χορήγηση θέσης"  της  παρ.  4  του  άρθρου 66 του  Ν.
4849/2021, όπως ισχύει.

10.Λήψη  Απόφασης  περί  διαπίστωσης  ή  μη  της  αναγκαιότητας
ονομασίας  και  μετονομασίας  οδών,  πλατειών  ή  συνοικιών  καθώς  και
αρίθμησης κτισμάτων στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου μας. 

11.Κατανομή συνολικού ποσού #488.289,47# € από επιχορήγηση του
ΥΠ.ΕΣ.  (ΚΑΠ  2019-υπόλοιπο,  2020  &  2021-μερικό  ποσό)  για  έργα  και
επενδυτικές δραστηριότητες. 

12.Κατανομή  ποσού  #62.500,00#  €  από  ΥΠ.ΕΣ.  (ΚΑΠ  2022)  στις
Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών  των
Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή 2022).

13.Προσωρινή εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (8) της υπ' αριθμ. 5/1995
Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 317-316 & Κ.Χ. 397), δυνάμει της
υπ' αριθμ. 69/2022 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

14.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022.

15.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022.

16.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Α.Θ.)

17.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Γ.Δ.)  

18.Χορήγηση  ή  μη  άδειας  απότμησης  πεζοδρομίου  έμπροσθεν
ακινήτου,  ευρισκομένου επί  των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

19.Έγκριση  ή  μη  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  με  απότμηση
πεζοδρομίου  επί  της  Ε.Ο.  Ισθμού  -  Επιδαύρου  στο  "Αρτοποιείο  -
Ζαχαροπλαστείο - Καφετέρια" της εταιρείας "SOYSAMELOS E.E."  στα Ίσθμια
(εντός οικισμού).

20.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (περιοχή "Σκάρπα - Αγία Βαρβάρα"  - Λουτράκι).

21.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (οδός Αντ. Νικολόπουλου - Λουτράκι).



22.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (περιοχή Περαχώρας).

23.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
- Περαχώρας (περιοχή "Κάβος" Ισθμίας).

Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης,  υγειονομικά
μέτρα.

Συνημμένα  σας  αποστέλλουμε,  προς  ενημέρωσή  σας,  την  υπ'  αριθμ.
275580/10-08-2022  Ανακοίνωση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου
αναφορικά  με  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)  για  την
τροποποίηση  της  Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  του
διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. στους
Αγίους  Θεοδώρους,  το  οποίο  διαβιβάστηκε  με  ταυτάριθμο  έγγραφο  του  ιδίου
Οργάνου,  που επίσης  σας αποστέλλουμε,  καθώς και  το  από 18/08/2022 σχετικό
υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του
Δήμου μας.  

Κοινοποίηση:                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου   
2.Πρωτοπρεσβύτερο κ. Νικόλαο Σωτηρία Κορδαλή
   Βασιλόπουλο (για τη συμμετοχή του
   στη συζήτηση του 1ου θέματος)
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