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ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο   
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ Α.Ε."
στη θέση "Γαλότα" της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  35
Ομόφωνα εισηγείται  στο Δ.Σ. την  έγκριση ενιαίας  εισόδου -  εξόδου οχημάτων στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας "ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ Α.Ε.",
που  βρίσκεται  στην  περιοχή  "Γαλότα"  της  Κοινότητας  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  επί
αγροτικής οδού, όπως απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, σε
κλίμακα 1:500, της Πολιτικού Μηχανικού κας Ευρυδίκης Βότση, το οποίο και θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17969/28-09-2022
εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και τους όρους που αυτή θέτει και
κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας
(σχετ. η υπ' αριθ. 34/2022 Απόφασή του)  
ΘΕΜΑ 2  ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX A.E."
στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  36
Ομόφωνα εισηγείται  στο Δ.Σ. την  έγκριση ενιαίας  εισόδου -  εξόδου οχημάτων στις
εγκαταστάσεις  του κέντρου αποθήκευσης και  διανομής της εταιρείας "OMPHAX A.E.",
που βρίσκεται στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων επί αγροτικής οδού,
όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:200, του
Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κ. Νέστορα Βλάχου, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18170/30-09-2022 εισήγηση της
Δ.Τ.Υ.  & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και  τους όρους που αυτή θέτει  και  κατόπιν
θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (σχετ.  η υπ'
αριθ. 22/2022 Απόφασή του)  

ΘΕΜΑ 3  ο   
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Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη από έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής  οδού  στην  ιδιοκτησία  του  κ.  Λημνιώτη  Κων/νου στη  θέση "Κοσιντάρα"  της
Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  37
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την απαλλαγή από έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων
στην ιδιοκτησία του κ. Λημνιώτη Κων/νου επί αγροτικής οδού στη θέση "Κοσιντάρα" της
Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων,  όπως  απεικονίζεται  στο  από  Σεπτέμβριο  2022
τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κ. Γεωργίου
Σοφία το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απαλλαγής, σύμφωνα
με την από 01/11/2022 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και τους
όρους που αυτή θέτει και κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων (σχετ. η υπ' αριθ. 23/2022 Απόφασή του)  
Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου (με αποδεικτικό) και να αποσταλεί στην Πρόεδρο
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  στις  Κοινότητες  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  &  Αγίων
Θεοδώρων.
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             Ο  τοιχοκολλήσας                                       Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

           Λυκομήτρος Παναγιώτης                                           Σκάζα Αναστασία
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