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ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11 ΤΗΣ ΑΠΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1
«Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων
για το έτος 2019 και εφεξής».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22
Ο μ ο φ ω ν α, προτείνει μηδενική αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων
χώρων για το έτος 2019 και εφεξής.
ΘΕΜΑ 2
«Εισήγηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
περιπτέρων για το έτος 2019».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23
Ο μ ο φ ω ν α για την μείωση ή μη του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου
περιπτέρων, για το έτος 2019, επαφίεται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου μας.
Θέμα 3
«Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της
ΔΕΗ».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24
Ο μ ο φ ω ν α γνωμοδοτεί θετικά και προτείνει να γίνει η τοποθέτηση του φωτιστικού
σώματος.
Θέμα 4
«Εξέταση αιτημάτων Κατσαϊδώνη Ανδρέα».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25
Ο μ ο φ ω ν α γνωμοδοτεί θετικά στο αιτήματα του κ. Κατσαϊδώνη Ανδρέα και
προτείνει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Τεχν.Υπηρεσιών κ.λ.π.) να
προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.
ΘΕΜΑ 5εκτός
«Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26
Ο μ ο φ ω ν α εισηγείται Α. την μη αναπροσαρμογή των τελών Νεκροταφείου για
τους δημότες Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας (ΑΔΣ 26/2015 η οποία νομιμοποιήθηκε
ως προς το σκέλος αυτό) με την συμπλήρωση και της ιδιότητας των μόνιμων
κατοίκων (πέραν της διετίας) και
Β. Την μείωση των τελών Νεκροταφείου για τους ετεροδημότες
για το έτος 2018 και εφεξής.
ΘΕΜΑ 6εκτός
«Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και μείωση τελών
σε ευπαθείς ομάδες Δήμου».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27
Ο μ ο φ ω ν α A) Εισηγείται μείωση κατά 5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
για όλες τις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, για το έτος 2019 και εφεξής,
ως ακολούθως:
1) Του συντελεστή 1,46 €/τ.μ. που ισχύει σήμερα για όλα τα ακίνητα που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες σε 1,39 €/ανά τ.μ.
2) Του συντελεστή 3,40 €/τ.μ. που ισχύει σήμερα για τους επαγγελματικούς
χώρους (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, διάφορες επιχειρήσεις) σε
3,23 €/τ.μ.
Β) Εισηγείται μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις
κατοικίες των Δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος
2019 και εφεξής.

Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
Ίσθμια 25/10/2018
Η αρμόδια υπάλληλος

ΠΗΓΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ
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