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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από ημ ανηζ. 1/2021 πναθηηθό οκεδνηάζεςκ 

ηεξ Ημηκόηεηαξ Γιαημπςνίςκ ημο Δήμμο 

Κέαξ Πνμπμκηίδαξ Υαιθηδηθήξ 

Ανηζμ. Απόθαζεξ 1/2021 

Πενίιερε 

Δηαπείνηζε θεκώκ νοπαζμέκςκ ζοζθεοαζηώκ από θοημθάνμαθα 

 

ηα Γιαημπώνηα, ζήμενα ηεκ 1ε Φεβνμοανίμο 2021 εμένα Δεοηένα θαη 

ζημ Δεμμηηθό Ηαηάζηεμα (Γναθείμ) ηεξ Ημηκόηεηαξ Γιαημπςνίςκ ημο Δήμμο 

Κέαξ Πνμπμκηίδαξ, ζοκήιζε ζε ζοκεδνίαζε ημ ομβμύιημ ηεξ Ημηκόηεηαξ, 

ύζηενα από ηεκ οπ’ανηζμ.20/47/27-11-2020 πνόζθιεζε ηεξ Πνμέδνμο γηα 

ζοκεδνίαζε, πμο επηδόζεθε κόμημα με απμδεηθηηθό ζηα μέιε, ζύμθςκα με ημ 

άνζνμ 89 ημο Κ.4555/2018.  

Ε ζοκεδνίαζε πναγμαημπμηήζεθε ηειεθςκηθά με ώνα έκανλεξ ηεκ 

18:30 θαη ιήλεξ ηεκ 20:00, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ 

οπ’ανηζμ.40/20930/31-3-2020 εγθοθιίμο ΤΠΓ 

     ηε ζοκεδνίαζε έιαβακ μένμξ ηα μέιε ημο ομβμοιίμο: 

         ΠΑΡΟΚΣΓ      ΑΠΟΚΣΓ 

1. Δςνμζέα Σζηνίμπαζε – Πνόεδνμξ     Οοδείξ 

2. Κηθόιαμξ Ζγγιεδάθεξ      

3. Γοζηνάηημξ Ηονηαθέιεξ      

4. Πακαγηώηεξ Θέιεθαξ 

5. Αζεμέκηα Ηαιθμπέδε     

 

ηε ζοκεδνίαζε πανεονέζεθε θαη μ Πέηνμξ Ιπαμπανμλήξ, οπάιιειμξ 

ημο Δήμμο, γηα ηε ηήνεζε ηςκ πναθηηθώκ ηεξ ζοκεδνίαζεξ. 

Αθμύ δηαπηζηώζεθε κόμημε απανηία, δειαδή ζε ζύκμιμ πέκηε (5) μειώκ 

βνέζεθακ πανόκηα ηα πέκηε (5), ε Πνόεδνμξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ 

ζοκεδνίαζεξ θαη εηζεγμύμεκε ημ 1μ ζέμα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, είπε: 

Ιε ημ οπ’ανηζμ.1480/20-1-2021 έγγναθό ημο μ Δήμμξ Κέαξ 

Πνμπμκηίδαξ, μαξ δεηά κα γκςμμδμηήζμομε γηα ηεκ ημπμζέηεζε θάδςκ γηα 

ηεκ δηαπείνηζε ηςκ θεκώκ θαη νοπαζμέκςκ ζοζθεοαζηώκ από θοημθάνμαθα 

θαζώξ θαη ηα πηζακά ζεμεία πμο ζα μπμνμύζακ κα ημπμζεηεζμύκ. 

 Ηαηόπηκ ημύημο πνμηείκμομε κα ημπμζεηεζμύκ 2 θάδμη γηα ηεκ ζοιιμγή 

ηςκ θεκώκ θαη νοπαζμέκςκ ζοζθεοαζηώκ από θοημθάνμαθα. Ο έκαξ κα 

ημπμζεηεζεί ζε πώνμ μεηά ημ πναηήνημ «Πεηεηκάνε» θαη ζημκ δνόμμ πμο 
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μδεγεί πνμξ ημοξ αγνμύξ ηεξ Ημηκόηεηαξ μαξ θαη μ άιιμξ κα ημπμζεηεζεί ζημ 

πώνμ ημο γεπέδμο(απέκακηη από ημ αιζύιιημ), έηζη ώζηε κα οπάνπεη εύθμιε 

πνόζβαζε. 

Σμ ομβμύιημ αθμύ άθμοζε ηεκ εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο, έιαβε οπόρε 

ημο ημ οπ’ανηζμ.1480/20-1-2021 έγγναθό ημο Δήμμο Κέαξ Πνμπμκηίδαξ γηα 

ηεκ ημπμζέηεζε θάδςκ γηα ηεκ δηαπείνηζε ηςκ θεκώκ θαη νοπαζμέκςκ 

ζοζθεοαζηώκ από θοημθάνμαθα, ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.4555/2018 θαη μεηά 

από δηαιμγηθή ζοδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ ΟΙΟΦΩΚΑ 

Πνμηείκμομε κα ημπμζεηεζμύκ 2 θάδμη γηα ηεκ ζοιιμγή ηςκ θεκώκ θαη 

νοπαζμέκςκ ζοζθεοαζηώκ από θοημθάνμαθα. Ο έκαξ κα ημπμζεηεζεί ζε 

πώνμ μεηά ημ πναηήνημ «Πεηεηκάνε» θαη ζημκ δνόμμ πμο μδεγεί πνμξ ημοξ 

αγνμύξ ηεξ Ημηκόηεηαξ μαξ θαη μ άιιμξ κα ημπμζεηεζεί ζημ πώνμ ημο 

γεπέδμο (απέκακηη από ημ αιζύιιημ), έηζη ώζηε κα οπάνπεη εύθμιε 

πνόζβαζε. 

 

Ε απόθαζε αοηή έιαβε α.α. 1/2021 

Έηζη ζοκηάπζεθε ημ πανόκ θαη οπμγνάθεηαη ςξ θαηςηένς: 

 Ε ΠΡΟΓΔΡΟ                                        ΣΑ ΙΓΘΕ 

     Τπμγναθή        Τπμγναθέξ 

ΑΗΡΖΒΓ ΑΚΣΖΓΡΑΦΟ 

Ε ΠΡΟΓΔΡΟ ΣΟΤ ΤΙΒΟΤΘΖΟΤ 

ΗΟΖΚΟΣΕΣΑ ΓΘΑΖΟΥΩΡΖΩΚ 

 

ΔΩΡΟΘΓΑ ΣΖΡΖΙΠΑΕ 


