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1 8
Γνωμοδüτηση yur την ε7ιÝκταση
διχτýου φωτισμοý τηò
Κοινüτηταò ΔρÜμαò Ýτειτα απü
αιτÞσειò δημοτþγ

ομοφωνα
Περß ειτüκτασηò του δικτýου φωτισμοý τηò
Κοινüτηταò ΔρÜμαò και συγκεκριμÝνα στην εßσοδο του
μνημεßου του Αwþστου Στρατιþτη (σýμφωνα με τιò
σχετ ικÝò αιτÞ σ ειò δη μοτþν)

9 Λκυρωση τηò με αριθμ, 5/2022
απüφασηζ του Συμβοιß,ßου τηò
Κοινüτηταò ΔρÜμαò με θÝμα
«Αναμüρφωση τροýπο)ωγισμοý
για τη δημιουργßα νÝου Κ.Α. με
τßτλο «Σýνταξη Με)€τþν
ΕνεργειακÞò αναβÜθμισηò
σχολικþν μονÜδων και
Αθ),ητικþν εγκαταστÜσεων»

ομüφωνα

Περß αιòýρωιιηò τηò 5/2ο22 απüφασηò_γγþμη
του Συμfuυλßου τηò Κοινüτηταò ΔρÜμαò και θÝτε
αυτÞν στο αρχεßο βÜσει των üσων αναφÝρογται
στο υπ'αριθμ, ΖΖ6Ζ6/ιο-ο6-ΖοΖΖ Ýγγραφο του
Αντι6η μÜρχου Τ.Υ.

1ο Τροποποßηση τηò 6Ι2022
απüφασηò του Συμβοι),ßου τηò
Κοινüτηταò ΔρÜμαò με θÝμα
«Τροποτοßηση Τεχνικοý
ΠρογρÜμματοò Κοινüτηταò
ΔρÜμαò οικονομικοý Ýτουζ
2022»

ομοφωνα

ΙΙερß τροιτοιτοßησηò τηò με αριθμ.6/2ο22 αrτüφαση
τηò Κοινü τη ταò ΔρÜμαòμε θßμα -Τροποποßηση
Τεχlικοý ΙΙρογρÜμματοò Κοινüτηταò ΔρÜμαò
οικονουιιοý Ýτουc 2022 σι üýο αποκιτισιιιý σημεßα

4 11 Γτ,ωμοδüτηση για τη χορÞγηση
Ý},τφισηò ερευνητικιßJν εργασιþν
σε Δημοτικü Λατομικü χßßρο
μαρμÜρων Ýκτασηò 20.96063
στρ. που βρßσκεται στη θÝση
ΚΡΥΨΩΝΕΣ στην περιοχÞ τηò
Κοινüτητα,ò ΔρÜμαò,

Ομüφωνα
Περß τηò ε,l,κρισηò ερευιο7τικþν εργασιþν σε δημοτικd
λατομικü χþρο μαρμÜρων Ýκτασηò 2ο,96ο63 στρ, που

βρßοκεται στη θßοη ΚΡΥ'ιΡΩΝΓΣ οιην;τεριοχÞ τηò
κοινüτηταò ΔρÜμαò, με τò παρακÜτω προýποθÝσειò:

. Οι ερευνηπκÝò ιργασßεò δτν υα λÜβουν χþρα ιι
μÞνεòΑjτρλο ωò ΣεπτÝμβριο,

, Η θετικÞ 1,νωμοδüτηση για λατομικÞ Ýρευνα δ
δεσμεýει Þ προμηνýει την ürτοια γνþμη του Φορ
Διαχεßρισηò σε τερßπτωση κατÜθεσηò ΜΠΕ \
λατομικÞ εκμετü-λλευση mον εν λüγω λατομικü χþρο. Με την προýπüθεση τÞρησηò α:τü τον αιτοýιτα üλ
üσων αναφÝρονται στο αριθμ. 518|2t-o4-2o
Ýγγραφο (στ σχεηκü) τηò ΔdονÜδαò Διαχεßριο
Εθνικþν ΠÜρκων ΝÝστου-Βιστωνßδαò-Ισμαρßδαò
Ροδüπηò του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α
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5 Γνωμοδüτηση για τη δýθεση
χρÞσηò του ΑΙΙΚ Δ,
ΚΡΑΧΤΙΔΙΙΣ στον Κιινηγετικü
Σýυωγο ΔρÜμαò-

Ομüφωνα
ΙΙερß διÜθεοτlò χρÞ σηò του ΑΠΚ Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ
(προαýλιοò χßιροò πÜρκιw) στον Κυνηγετικü Σý)λογο
ΔρÜμαò «Η ΑΡΤΕΙΙΙΣ» προκειμÝ¾ου να
π ρ σγ ματοπο ιÞ σει εκδÞ λωση.

6. 13 Γνωμοδüτηση για παρÜταση
οραρßοτ μουσικÞò σε
κατÜστημα υγειονομικοý
ενδιαφÝροτ,τοò,

Ομüφωνα
ΙΙερß παρÜτασηò ωραρßου μουσικÞò Ýωò τιò 3:00 και γ1
αüριστο /ρονικü διÜσημα, ],1α το κατÜστημα υγειονομικο
ενδιαφÝροντοò «¾ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΙ{ΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ
ιδιοκτησßαò του ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, που βρßσκετο
ση ΔρÜμα, επß εηò οδοý Ευξεßνου Ιºüιºου 22,

Η παρÜταση μουσικÞò ισχυει σýμφωνα με την κεßμεγ
\ουοθισßα, σι ο,òÜριηση με τα Cκτακτα ιιßτρα προστασßα
τηò δημüσιαò υγεßαò απü τη διασ7ιορÜ του κορωνοιοý Coνid
]9 (απαγüρευ6η μουσικÞò),

7 14 Γνωμοδüτηση για επÝκταση
δικτυου φωτισμοý τηò
κοινüτηταò ΔρÜμαò Ýτειτα απü
αιτÞσειò δημοτþν,

Ομüφωνα
ΙΙερß επÝκτασηò του δικτýου φωτισμοý σýμιφωνα με
τη φονολονιιÞ σιιρÜ που καιατßθηκαν οι σιτησιι;
των τολιτþν.
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