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ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΤΗΣ ΑΠΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΘΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1εκτός
«Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην υπό σύσταση εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που βρίσκεται στην
Ισθμία επί της Λεωφ.Επιδαύρου.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12
Ο μ ο φ ω ν α, Χορηγεί στην υπό σύσταση εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε. προέγκριση
άδειας
ίδρυσης
καταστήματος
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, το οποίο
βρίσκεται στην Ισθμια επί της Λεωφ. Επιδαύρου.
ΘΕΜΑ 2 εκτός
«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Κοινόχρηστων, δημοτική ή
κοινοτικών χώρων στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να
τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των
υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2017-2019».
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Ο μ ο φ ω ν α, προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τους
κοινόχρηστους χώρους ως την προγενέστερη ΑΔΣ 293/2013
αναφέρονται, ως εξής:
1.Η κεντρική οδός Ισθμίας από βυθιζόμενη γέφυρα ως γήπεδο
ποδοσφαίρου.
2.Από ζαχαροπλαστείο Χαλκιά (πρώην Στέφα), ως τα όρια της Δ.Κ.
Ισθμίας.
3.Η κεντρική οδός Κυρας Βρύση.

4.Η οδός Εξαμιλίων ως τα όρια του οικισμού Κυρας Βρύση.
5.Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Κυρας Βρύση.
6.Από τη συμβολή της ΠΕΟΑΚ πίσω από το Δημοτικό Σχολείο ως την
πολυκατοικία Μαυρέα.
7.Παραλιακή οδός Βαρδινογιάννη (πλευρά Στερεάς).
8.Από πολυκατοικία Μαυρέα ως τα όρια του οικισμού Αγ.Χαραλάμπους.
9.Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Αγ.Χαραλάμπους.
10.Η ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κάβου.
11.Η ευρύτερη περιοχή του οικισμού Παλαιού Καλαμακίου.
ΘΕΜΑ 3
«Λήψη απόφασης περί: α) Έγκρισης ΔΔΠ5159/586Β΄ΕΞ2015/ (ΦΕΚ
578/9-4-2016), όπως αυτή παρατάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.
4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-4-2016 τ.Α΄), β) τους προτεινόμενους χώρους
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, στην Δημοτική
Κοινότητα Ισθμίας σε τρίτους, γ) τους προτεινόμενους χώρους
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, δ) περί
καθορισμού τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρήσης
αιγιαλού-παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, ε) τον
προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού,
παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με
Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και
ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α.,
και ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α.,
εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης».
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Ο μ ο φ ω ν α 1) προτείνει την έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015(ΦΕΚ 578/9-42015 τ. Β΄), όπως αυτή παρατάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.
4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-4-2016 τ.Α΄).
2) Προτείνει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους, έναντι
ανταλλάγματος (προγενέστερες αποφάσεις Δ.Κ.Ισθμίας 19/2015, 5/2014
και 92/2007), ως εξής:
α)Θέση Παλαιό Καλαμάκι: Το τμήμα του αιγιαλού που βρίσκεται
μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου KALAMAKI BEACH
και του κάμπινγκ Αφοι Κουτσογκίλα.
β)Θέση Κρυφή παραλία Ισθμίας (πλευρά Πελοποννήσου): Από το όριο
ιδιοκτησίας Α.Ε.ΔΙ.Κ. έως τη συμβολή του ρέματος που διασχίζει το
τμήμα πόλης, πρώην ιδιοκτησίας Α.Τ.Ε.

γ)Θέση Παραλία Ισθμίας (πλευρά Στερεάς Ελλάδος): Από ιδιοκτησία
Εμμανουήλ Λάιου έως πρώην λιμάνι Κασκούτα.
δ)Θέση Παραλία Καλαμακίου: Από εγκατάσταση της βιομηχανίας
Μουρίκη έως την εκβολή του ρέματος Αγίου Χαραλάμπους.
3) Δεν προτείνει χώρους παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού &
παραλίας σε τρίτους με δημοπρασία.
4) Προτείνει το ύψος του τέλους ανά τ.μ./ετησίως, των χώρων οι οποίοι θ
παραχωρηθούν στους έχοντες δικαίωμα ν αιτηθούν την παραχώρηση
άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις, εκτός των όμορων
ξενοδοχείων), να παραμείνει στα 7,00€/τ.μ./ετησίως (ως η προγενέστερη
ΑΔΣ 112/2015).
5) Προτείνει την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία
(Α.με.Α.) στην κρυφή Παραλίας Ισθμίας και στο σημείο ακριβώς
απέναντι από την έξοδο της οδού Θέτιδος.
Ο σχεδιασμός προς τοποθέτηση των αναφερομένων στοιχείων στην
ΚΥΑ 1052758/1451/Β/0010/10-04-2012, θα γίνει από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.ΘΕΜΑ 4
«Γνωμοδότηση περί της εκποίησης των εγκαταλειμμένων οχημάτων».
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Ο μ ο φ ω ν α γνωμοδοτεί θετικά στην εκποίηση των εγκαταλειμμένων
οχημάτων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
Ίσθμια 16/05/2016
Η αρμόδια υπάλληλος
ΠΗΓΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ
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