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ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7 ΤΗΣ ΑΠΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1
«Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας,
στην «ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.», για το ΚΥΕ που λειτουργεί εντός του
ξενοδοχείου KALAMAKI BEACH στο Παλαιό Καλαμάκι Ισθμίας».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17
Ο μ ο φ ω ν α, Χορηγεί στην «ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» άδεια
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, για
το ΚΥΕ που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου KALAMAKI BEACH, στο Παλαιό
Καλαμάκι Ισθμίας.
ΘΕΜΑ 2
«Εξέταση αιτήματος για ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό «ΑΡΗΣ» Ισθμίας»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18
Ο μ ο φ ω ν α, προτείνει την ασφαλτόστρωση του τμήματος της οδού Ευαγγελιστρίας
στον οικισμό «ΑΡΗΣ» Ισθμίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της
περιοχής.
ΘΕΜΑ 3
«Εξέταση αιτήματος για δημιουργία ισόπεδης διάβασης στον οικισμό Αγίου
Χαραλάμπους Ισθμίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19
Ο μ ο φ ω ν α προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία του διευρυμένου Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων να προβεί στις διαδικασίες για την
δημιουργία της ισόπεδης διάβασης.
ΘΕΜΑ 4
«Εξέταση αιτήματος για επέκταση δικτύου φωτισμού (τοποθέτηση στύλου ΔΕΗ), και
τοποθέτηση (2) φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό «ΑΡΗΣ» Ισθμίας».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20
Ο μ ο φ ω ν α προτείνει την επέκταση του δικτύου φωτισμού με την τοποθέτηση
ενός στύλου ΔΕΗ καθώς και την τοποθέτηση (2) φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό
«ΑΡΗΣ» Ισθμίας, ως συνημμένο απλό σκαρίφημα.

ΘΕΜΑ 5
«Εξέταση αιτημάτων για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους
της ΔΕΗ, σε διάφορες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21
Ο μ ο φ ω ν α προτείνει την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες
στύλους της ΔΕΗ, ως αναφέρονται στα συνημμένα σκαριφήματα που ακολουθούν
τις αιτήσεις.-

Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
Ίσθμια 15/06/2017
Η αρμόδια υπάλληλος

ΠΗΓΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ
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