
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      
                 ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- 
       ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Ισθμία 20010
Πληροφορ.: Ρουστέμη Πηγή
Τηλέφωνο: 2741037211

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  9  ΤΗΣ  ΑΠΟ  22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΘΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1
«Γνωμοδότηση  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
εγκαταστάσεις  της  υφιστάμενης  βιομηχανίας  παραγωγής  προϊόντων  αλευρόμυλων
΄΄ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ¨Κεσίμια¨ Κυρας Βρύση της Κοινότητας
Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων»  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26
Ο μ ο  φ ω ν  α,   γνωμοδοτεί  θετικά  στην έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής  οδού  στις  εγκαταστάσεις  της  υφιστάμενης  βιομηχανίας  παραγωγής
προϊόντων αλευρόμυλων  ΄΄ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.’’ στη θέση ¨Κεσίμια¨Κυρας
Βρύση  της  Κοινότητας  Ισθμίας,  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων.
ΘΕΜΑ 2
«Γνωμοδότη για έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 34, παρ.2
του Β.Δ.465/70 ως ισχύει με το άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης
τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της
Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο και
εντός  των ορίων ζώνης κατοικημένης  περιοχής  οικισμού  Καλαμακίου (όπως αυτή
ορίζεται  από  την  Π17  πινακίδα  σήμανσης),  στις  εγκαταστάσεις  της  υφιστάμενης
βιομηχανίας  επεξεργασίας  ξύλου  με  την  επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΊΑ  ΦΩΤΙΟΣ  ΑΝΑΣΤ.ΜΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  27
Ο μ ο φ ω ν α,  γνωμοδοτεί  θετικά στην έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων  (άρθρο  34,παρ.2  του  Β.Δ.465/70  ως  ισχύει  με  το  άρθρο  159  του
Ν.4512/18)  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  τύπου  Β  επί  δευτερεύοντος  εθνικού  οδικού
δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. +
74.830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο και  εντός  των ορίων ζώνης κατοικημένης
περιοχής  οικισμού  Καλαμακίου  (όπως  αυτή  ορίζεται  από  την  Π17  πινακίδα
σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με
την  επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ.ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 3
«Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας
στην ‘’ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΙ’’ για το ΚΥΕ που λειτουργεί επί του 2ου

χλμ. της Λ.Επιδαύρου στα Ίσθμια».
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28
Ο μ ο  φ ω ν α,  χορηγεί  στην  «ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» παράταση
ωραρίου μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων αορίστου διάρκειας του Κ.Υ.Ε. με την
επωνυμία «GRANDE», που λειτουργεί επί του 2ου χλμ. της Λ.Επιδαύρου στα Ίσθμια.
    Η εν λόγω χρήση θα γίνει  σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 29 του
Ν.4442/16,  της  αριθμ.3/96  Αστυνομικής  Διάταξης  όπως  ισχύει,  της  Α5/3010/85
Υγειονομικής Διάταξης & της αριθμ. 423/Α.Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 5
«Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων
για το έτος 2020».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30
Ο μ ο φ ω ν α  εισηγείται την μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτουμένων
χώρων για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 6
«Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος  2020  και  τροποποίηση  ή  μη  των  αποφάσεων  περί  της  μείωσης  τελών
καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31
Α) Εισηγείται  ομόφωνα μείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε όλες τις
περιοχές της Κοινότητας Ισθμίας, για το έτος 2020 και εφεξής, ως ακολούθως:

1) Οικιακή χρήση 1,32€/τμ
2) Χρήση  για  κοινωφελείς-μη  κερδοσκοπικούς/φιλανθρωπικούς  σκοπούς

1,32€/τμ
3) Χρήση για κάθε οικονομική δραστηριότητα 3,06€/τμ
4) Για τα ξενοδοχεία και τις συναφείς επιχειρήσεις 1,85€/τμ.
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Β) Εισηγείται ομόφωνα μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για
τις κατοικίες των Δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος
2020 και εφεξής και κατά πλειοψηφία (μειψηφούντων των Στατήρη Αδαμαντίας και
Μίχα Χρήστου-Σεραφείμ) ως προς το οικογενειακό εισόδημα αυτών που έχει ως όριο
τις  20.000€ και  ομόφωνα  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στην  εισήγηση  της
Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου.
 

Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
Ίσθμια  25-10-2019

Η αρμόδια Υπάλληλος

ΠΗΓΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ
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