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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. 4/12-04-2021

Αριθμός Απόφασης  7
         ΘΕΜΑ 1:  Γνωμοδότηση περί έγκρισης εγκατάστασης Γωνιάς
                             Ανακύκλωσης στα Ίσθμια.
 
     Στην  Ισθμία σήμερα στις  12 του μήνα Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα
Δευτέρα  και ώρα 15:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς
μέσω  τηλεφώνου,  σύμφωνα  με  την  από  11-3-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τεύχος Α΄), το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ισθμίας   μετά  από  την  αριθμ.  4991/08-04-2021 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  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  δήλωσαν
παρόντες  επτά (7), 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)  Μπούρα  Σταυρούλα,  6)  Στατήρη
Αδαμαντία,  7)  Μίχας Χρήστος- Σεραφείμ.
Α π ο ν τ ε ς:  Κανείς

     Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα
μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας τα εξής:

1) Τν  από  02-04-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων,  όπου  ζητείται  η
γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου  για  την  εγκατάσταση  Γωνιάς
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Ανακύκλωσης  στα  Ίσθμια  σε  οικόπεδο  ιδιοκτησίας  του  Δήμου  (αρ.
Συμβολαίου  7287/1967)  εντός  σχεδίου πόλης ΑΤΕ, το  οποίο αφενός
πληροί τις προϋποθέσεις εγκατάστασης των σχετικών διατάξεων του
νόμου, αφετέρου προκαλεί ελάχιστη οπτική, ακουστική και αισθητική
όχληση στη συγκεκριμένη θέση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική
τεχνική περιγραφή.

2) Την  υπ’αριθμ.  4460/25-05-2020  Πρόσκληση  της  ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  με  κωδικό  14.61.26.5.1.2  και  τίτλο:
«Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα
πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

3) Την υπ’αριθ. 473/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
υποβολή πρότασης ένταξης στην προαναφερόμενη πρόσκληση και τον
ορισμό υπολόγου Διαχειριστή.

4) Τις παρ. 3 και 4γ του άρθρου 21 του Ν.4447/2016 για τις προϋποθέσεις
εγκατάστασης των Γωνιών Ανακύκλωσης.

5) Την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει το τοπογραφικό διάγραμμα
της  θέσης,  των  ορίων,  της  διάταξης  του  εξοπλισμού,  καθώς  και  το
απαραίτητο υλικό επίστρωσης του χώρου.

6) Το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω
των  τριακοσίων  (300)  κατοίκων-Αντικατάσταση  του  άρθρου  83  του  ν.
3852/2010.

     Το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Ισθμίας  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα
παραπάνω αναφερόμενα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ο μ ο φ ω ν α

       Γνωμοδοτεί  θετικά στην εγκατάσταση Γωνιάς Ανακύκλωσης στα
Ίσθμια σε οικόπεδο ιδιοκτησία του Δήμου.-     

                                 Η απόφαση πήρε α/α 7/2021

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

                                                 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

