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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου 

             της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας αριθμ 11/03-10-2016 
 

Αριθμός Απόφασης   26 

  ΘΕΜΑ 1: «Περί κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Εκτελεστέων 

                      Έργων για το έτος 2016».                                                  

                                               

                 

     Στην  Ισθμία σήμερα στις 07 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 52/03-

10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, 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 πέντε 

(5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν 

παρόντες τέσσερις (4)  και απόν ένα (1), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Δήμου Κωνσταντίνος Πρόεδρος, 2) Βασιλόπουλος 

Ιωάννης 3) Σακελλαρίου Ευθύμιος, 4) Ταρούσης Ιωάννης. 

Α π ο ν τ ε ς:  1) Γκούμας Νικόλαος. 

Που δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

         Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη 

στο Συμβούλιο το γεγονός ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να 

καταρτίσει το Ενιαίο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2017 και 

εφεξής, πρέπει να προτείνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας 

τα έργα που επιθυμεί να ενταχθούν σε αυτό και που θα αφορούν την 

Δημοτική Κοινότητα, ζητά δε στη συνέχεια από τα μέλη του Συμβουλίου να 

εκθέσουν τις προτάσεις τους και να αποφασίσουν σχετικά. 



      Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από διαλογική 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,  ο μ ο φ ω ν α, 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 

 

    Προτείνει τα παρακάτω αναφερόμενα έργα και προμήθειες που επιθυμεί να 

ενταχθούν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2017 και 

εφεξής, του νέου διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 

Θεοδώρων και που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

1) Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου 

2) Ανάπλαση παραλίας Καλαμακίου 

3) Αντιπλημμυρικό έργο της οδού Λουτρακίου από την ιδιοκτησία 

Νικολάου Ιωάννη έως την οικία Παμπούκη Γεωργίου 

4) Αγορά ή παραχώρηση ακινήτου για την δημιουργία-επέκταση 

Νεκροταφείου Καλαμακίου. 

5) Πεζοδρόμηση-μονοδρόμηση οδού Βαρδινογιάννη (παραλιακή). 

6) Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. 

7) Κατασκευή ανοιχτού Γυμναστηρίου στο Καλαμάκι. 

8) Αλλαγή Δημοτικού Φωτισμού της οδού Βαρδινογιάννη 

9) Κατασκευή κιγκλιδωμάτων επί της οδού Βαρδινογιάννη 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ 

1) Διάνοιξη των δρόμων που προβλέπονται εντός του σχεδίου πόλης 

Ισθμίας (Δυτική πλευρά) όπου είναι εφικτό 

2) Επισκευές-ελαιοχρωματισμοί και αντικαταστάσεις φθαρμένων 

κουφωμάτων και λοιπών εργασιών στο κτίριο του Δημοτικού 

Καταστήματος Ισθμίας. 

3) Κατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων. 

4) Ασφαλτόστρωση-πεζοδρόμηση στον περιβάλλοντα χώρο γηπέδου 

Ισθμίας «Ιωάννης Στέφας». 

5) Ηλεκτροφωτισμός οδού που οδηγεί στο Γήπεδο Ισθμίας «Ιωάννης 

Στέφας». 

6) Κατασκευή γηπέδων τέννις και μπάσκετ στον χώρο πίσω από το 

γήπεδο Ισθμίας «Ιωάννης Στέφας». 

7) Κατασκευή παιδικής χαράς στην πλατεία Ισθμίας. 

8) Τοποθέτηση εξωτερικού ασανσέρ στο Δημοτικό Κατάστημα Ισθμίας 

για εξυπηρέτηση των Α.με.Α. 

9) Ηλεκτροφωτισμός δρόμου από βυθιζόμενη γέφυρα έως Βασιλόπουλο.. 

10) Προμήθεια-κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων. 

 

 



ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ 

1) Αποπεράτωση του έργου «Διάνοιξη οδού από κεντρική οδό 

Ελ.Βενιζέλου μέσω των ιδιοκτησιών Παπαθεοδώρου προς οικίες 

βορείου τμήματος του οικισμού» 

2) Απαλλοτρίωση ή φιλική εξαγορά έκτασης πλάτους 1,50μ. από την 

δεξιά πλευρά της οδού Εξαμιλίων  έως το Γυμνάσιο Ισθμίας, για την 

κατασκευή πεζοδρομίου 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1) Αποπεράτωση μελέτης αποχέτευσης οικιακών λυμάτων 

2) Πολεοδομικές μελέτες-κτηματογραφικές αποτυπώσεις επί του 

υφιστάμενου οικισμού Κυρας Βρύση, καθώς και στις υπό πολεοδομικές 

περιοχές βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

3) Δημοτική οδοποιϊα 

4) Αγροτική οδοποιϊα 

5) Δενδροφυτεύσεις 

6) Καθαρισμός ρεμάτων 

7) Συντήρηση παιδικών χαρών 

 

 

 

                                Η απόφαση πήρε α/α  26/2015 

 

 

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη 

            υπογραφή                                               υπογραφές 

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
 

 

 

 

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ 

                                           
 


