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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ι  Σ Θ Μ Ι Α Σ                                           

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
 Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 11/04-12-2019

Αριθμός Απόφασης  34
         ΘΕΜΑ 2:  «Εξέταση αιτήματος   για τοποθέτηση κολώνας 
                             ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα».
                      
                                                            
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ.  23596/29-11-2019
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  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  βρέθηκαν
παρόντες 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)  Μπούρα  Σταυρούλα  και  6)  Μίχας
Χρήστος- Σεραφείμ.
Α π ο ν τ ε ς:  1) Στατήρη Αδαμαντία αν και κλήθηκαν νόμιμα.

     Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα
μέλη τους Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας τα εξής:

1) Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου   22455/15-11-2019  αίτηση  της  κ.
Κοντογιαννάκη  Μαρίας,  που  ζητά  την  τοποθέτηση  κολώνας
ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα πλησίον της οικίας της επί της
οδού Διογένους στον οικισμό Γαλότα, λόγω ελλιπούς φωτισμού.
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2) Το απλό σκαρίφημα της περιοχής που ακολουθεί  την αίτηση της κ.
Κοντογιαννάκη Μαρίας.

     Το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Ισθμίας,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα
παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του,

ο μ ό φ ω ν α,

       Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα της κ. Κοντογιαννάκη Μαρίας για
τοποθέτηση κολώνας ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα.-
     

                            Η απόφαση πήρε α/α  34/2019

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

                                                 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         
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