
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 02/11/2022
            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.: 20345
                  Δ  Η  Μ  Ο  Σ
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
                 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ---------------------------
Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Υποστ. Πολ. Οργάνων
Δ/νση: Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως Με αποδεικτικό
                   203 00 Λουτράκι 
Πληρ.:        Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ.:2744360119
E-mail: a.skaza@loutraki.gr

 Π Ρ Ο Σ :
     1.Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
        Ζωής
     2.Τους Προέδρους των Συμβουλίων των 
        Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας &
        Αγίων Θεοδώρων
        

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση της
     Επιτροπής Ποιότητας Ζωής".

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία
θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς,  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Ν.  4954/2022  (Α'  136),  την  7  η  
Νοεμβρίου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  9:30 (χρόνος  έναρξης)  έως  10:00
(χρόνος  λήξης),  για  λήψη  Απόφασης  επί  των  κατωτέρω θεμάτων της  ημερήσιας
διάταξης:

1. 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.

2. 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.

3.  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.

Παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail:  a.skaza@loutraki.gr) για
τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των
ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα  σας  αποστέλλουμε  τα  στοιχεία  των  σχετικών  φακέλων,  τις
προτάσεις  του  Προέδρου  αναφορικά  με  τα  θέματα,  επί  των  οποίων  καλείστε  να
ψηφίσετε, καθώς και το αρχείο "Ψηφοφορία", το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω
email.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:     Ο Πρόεδρος 
1.Συμβούλια Κοινοτήτων
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου     

    Σακελλαρίου Αναστάσιος
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     Αντιδήμαρχος
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