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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
 Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 9/22-10-2019

Αριθμός Απόφασης  27
  ΘΕΜΑ 2: «Γνωμοδότηση για έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων
  διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ. 2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το άρθρο
 159 του Ν. 1512/18) 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»                      
                                                            
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 22 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Κοινότητας  Ισθμίας,  μετά  από  την  αριθμ.  20138/17-10-2019 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  ΓΚΕΖΕΡΛΗ  Γεωργίου,  η  οποία  επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  88  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010)  περί  «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών του Συμβουλίου της  Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν παρόντα έξι
(6), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Γκεζερλής Γεώργιος Πρόεδρος, 2) Δρούγκας Γεώργιος, 3)
Ηλία Σοφία, 4) Νικολάου Μαρία, 5) Στατήρη Αδαμαντία, 6) Μίχας Χρήστος-
Σεραφείμ.
Α π ο ν τ ε ς:  1) Μπούρα Σταυρούλα αν και κλήθηκε νόμιμα.
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     Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη στα
μέλη  του  Συμβουλίου  της   Κοινότητας  Ισθμίας  την  με  αριθμό  πρωτ.
18496/04-10-2019  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Υπ.Δόμησης  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων  Θεοδώρων,  όπου
ζητούν την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με την κατά παρέκκλιση
κυκλοφοριακή σύνδεση τύπου Β, σύμφωνα με τα όσα αναλύονται  στην εν
λόγω εισήγηση, στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής
ξύλου «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί  δευτερεύοντος  εθνικού  δικτύου
και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 ‘Αθήνα-Κόρινθος’ και ειδικότερα
στην χ.θ. + 74.830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης
κατοικημένης περιοχής οικισμού Καλαμακίου.

      Το Συμβούλιο της  Κοινότητας Ισθμίας μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων, 

ο μ ο φ ω ν α,

      Γνωμοδοτεί  θετικά στην  κατά  παρέκκλιση  των  κείμενων διατάξεων
(άρθρο  34,  παραγρ.  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
παραγωγής  ξύλου  με  την  επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-

                            Η απόφαση πήρε α/α  27/2019

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας

                                       ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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