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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 9οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 9/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Λήψη απόθαζης για ηην ελεύθερη μεηακίνηζη οδικώς ηων δημοηών και 
μόνιμων καηοίκων ηοσ Γήμοσ μας προς ηο Ζπειρωηικό ημήμα ηοσ Ν.Αηηικής» 

 
 
ήκεξα ηελ 4ε Ματνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  από θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1613/30-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ21, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  
,8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 
11.)Αλδξένπ Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) 
Θενδσξνπνύινπ νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο 
σηήξηνο,18.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Μέιινο Ησάλλεο (απνρώξεζε ζην 2ν ζέκα), 20.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,21) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόνηες 
Οπδείο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο (παξώλ από 2ν ζέκα), 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο 
(παξώλ από 2ν ζέκα) 
Απόνηες 
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1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 1ο προ / Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 79/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Λήψη απόθαζης για ηην ελεύθερη μεηακίνηζη οδικώς ηων δημοηών και 
μόνιμων καηοίκων ηοσ Γήμοσ μας προς ηο Ζπειρωηικό ημήμα ηοσ Ν.Αηηικής» 

Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαβίβαζε ειεθηξνληθά  ην πξώην πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα ,πνπ 

έζεζε ν θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,γλσξίδεη ζην ζώκα όηη ην παξόλ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010. 

   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα 

σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην 

ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 

 

 ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΗΕ Δ Η : 

Οκόθσλα δέρεηαη ην ζέκα σο έθηαθην. 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λν & Κεξακίδα Γεώξγην  νη 
νπνίνη  έζεζαλ ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη 
«Κε πξόεδξε,  
Όπσο είλαη γλσζηό κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο ιόγσ 
Κνξσλαηνύ (covid 19) έρεη δεκηνπξγεζεί κεγάιν πξόβιεκα ζηνπο Γεκόηεο καο θαη ηνπο 
κόληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ αθνύ: 

1.) Απαγνξεύεηαη ε κεηάβαζε νδηθώο από θαη πξνο ην επεηξσηηθό ηκήκα ηνπ Ν. Αηηηθήο 

(νη κεηαθηλήζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο επηηξέπνληαη εληόο ηνπ ίδηνπ 

Ννκνύ) κε ην ζθεπηηθό όηη γηα λα θηάζνπκε ζην πξννξηζκό καο δηεξρόκαζηε από 

δύν λνκνύο (ηνλ λνκό Αξγνιίδνο θαη ηνλ λνκό Κνξηλζίαο) . 

2.)  Ο παξαινγηζκόο όηη ζήκεξα επηηξέπεηαη , αύξην  δελ επηηξέπεηαη, όηη «εγώ πήξα ηελ 

πξσηνβνπιία θαη κίιεζα κε ηνλ ηάδε  θαη έιπζα ην πξόβιεκα», πξέπεη επηηέινπο  λα 

ζηακαηήζεη , αθνύ είλαη ππνρξέσζε όισλ ( Γήκνο, Βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο, 

Πεξηθεξεηάξρεο , Πνιηηεπηέοθ.ι.π.)λα ιύλνπλ ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

3.) Γηα λα βάινπκε έλα ηέινο θαη λα ιπζεί ην πξόβιεκα πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε πξνθεηκέλνπ λα κε ππάξρεη ακθηζβήηεζε θαη παξεξκελεία από θαλέλαλ . 

Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζε ηνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε απηή. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο δεηώ λα ηεζεί πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζην Γ.. θαη λα ιεθζεί 
απόθαζε ε νπνία λα απνζηαιεί πξνο: Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ, Τθππνπξγό Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο , Βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο, Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, Αληηπεξηθεξεηάξρε Νήζσλ, 
Πνιηηεπηέο ηεο πεξηνρήο. Σν αίηεκα γηα πξν εκεξεζίαο ζπδήηεζε πξνζππνγξάθεη θαη ν 
επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο Αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θ. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο. 
Δηζεγνύκαη πξνο ην Γ.. ιήςεο απόθαζεο : 

 Με λνκνζεηηθή ξύζκηζε λα επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε κεηαθίλεζε νδηθώο  ησλ Γεκνηώλ 

θαη κόληκσλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλαπό θαη πξνο ην Ζπεηξσηηθό 

ηκήκα ηνπ Ν. Αηηηθήο ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη ζρεηηθά έγγξαθα ζηα πιαίζηα  ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ καο.  

 Ζ απόθαζε ηνπ Γ.. λα απνζηαιεί πξνο: Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ, Τθππνπξγό Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο , Βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο, Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Νήζσλ, Πνιηηεπηέο ηεο πεξηνρήο θαη λα έρεη απνζηαιεί ην αξγόηεξν έσο ηελ Σεηάξηε 

5/05/2020. 

 Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειεύζεξεο  κεηαθίλεζεο ησλ Γεκνηώλ θαη κόληκσλ 

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ λα πξνρσξήζεη όζν ην δπλαηόλ 

γξεγνξόηεξα . 

Με εκηίμηζη, Κωνζηανηίνος Καραγιάννης, Γεώργιος Κεραμίδας». 
Ο θ Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο ζε ςεθνθνξία. 
Οκόθσλα ην Γ.. απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε ησλ θ.θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ θαη Κεξακίδα 
Γεσξγίνπ. 
 
ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο 
παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
«Δπεηδή ην πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα είλαη πξόηαζε πξνο ζπδήηεζε, ήδε ππάξρεη 
ζρέδην ςεθίζκαηνο ,ην νπνίν ζαο απνζηέιισ γηα έγθξηζε θαη ςεθνθνξία: 

 

   ΨΗΦΘΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΘΖΗΝΘΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, ην νπνίν ζπλήιζε ζε Ταθηηθή 

Σπλεδξίαζε, ηε Γεπηέξα, 4 Μάτνπ 2020, εμέηαζε, πξν Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο, ην δήηεκα πνπ 

πξνέθπςε από ην γεγνλόο όηη, ε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΥΑ), κε Αξηζκό ΓΙα/ΓΠ.νηθ. 

27820/2020 ΦΔΚ 1649/Β/3-5-2020, δελ πεξηιακβάλεη ηελ εύινγε πξόβιεςε, νη Πνιίηεο ηνπ 

Γήκνπ καο, λα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Δπεηδή, ε ζπγθεθξηκέλε παξάιεηςε, ζηεξείηαη ινγηθήο θαη ζπληζηά βιαπηηθή, αξλεηηθή δηάθξηζε, ζε 

βάξνο ησλ Πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο καο, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, 

κε νκόθσλε/θαηά πιεηνςεθία (δηαγξάθεηαη κηα εθ ησλ δύν ιέμεσλ), απνθάζηζε: 

Καιεί ηνλ Πξσζππνπξγό, ηνλ αξκόδην Υθππνπξγό Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ, ηνπο Αξρεγνύο ησλ Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, ηνπο Βνπιεπηέο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηώο θαη Νήζσλ θαη ην Γηθεγνξηθό Σύιινγν Πεηξαηά, λα θηλήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεοηεο άδηθεο, αλεμήγεηεο θαη βιαπηηθήο παξάιεηςεο, ζην θείκελν ηεο 

Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΚΥΑ), κε Αξηζκό ΓΙα/ΓΠ.νηθ. 27820/2020 ΦΔΚ 1649/Β/3-5-2020. 

Τν Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, δεηά λα πξνζηεζεί ζην θείκελν ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ΚΥΑ, ε πξόβιεςε όηη, νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ, έρνπλ δηθαίσκα 

κεηάβαζεο ζε πξννξηζκνύο ηεο επεηξσηηθήο Αηηηθήο , θηλνύκελνη απνθιεηζηηθά, δηα ηεο Δζληθήο 

Οδνύ, πνπ δηέξρεηαη δηα ησλ Ννκώλ Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο.  

Δπίζεο, ππνγξακκίδεη όηη, κεηά από ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο, 

ζηνλ νπνίν δελ ζεκεηώζεθε ην παξακηθξό θξνύζκα κόιπλζεο, από ηνλ θνξσλατό Covid-19, όινη 

νη αξκόδηνη θνξείο ηεο Πνιηηείαο, έρνπλ ππνρξέσζε λα αληηιεθζνύλ όηη, πξέπεη λα 

απνιακβάλνπκε -γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο θαη δηθαίνπ- ηα ίδηα δηθαηώκαηα, θαη λα ππέρνπκε ηηο ίδηεο 

ππνρξεώζεηο κε ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο.  

Δπηζεκαίλνπκε αθόκε, ην γεγνλόο όηη, νη Πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη θνξνινγηθνί πνιίηεο ηεο 

ΓΟΥ Πεηξαηώο, νη δηθαζηηθέο ηνπο ππνζέζεηο αλήθνπλ ζηα Γηθαζηήξηα ηνπ Πεηξαηά, ελώ θαη όιεο 
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νη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο εδξεύνπλ ζηνλ Πεηξαηά ή ηελ Αζήλα, 

θαζηζηνύλ επηηαθηηθή, ζε πάκπνιιεο πεξηπηώζεηο,  ηε κεηάβαζή ηνπο ζε πξννξηζκνύο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Κη όια ηα αλσηέξσ, δελ γλσζηνπνηνύληαη ζήκεξα, αιιά ηέζεθαλ εγγξάθσο 

θαη εγθαίξσο, από ηνλ Γήκαξρν Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, ππόςε ηνπ ΥθππνπξγνύΠνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ» 

Διεσκρινίζοντας τα ανωτέρω ο Πρόεδρος έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά 
ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 

 
«ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ  ΣΟ Γ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΣΑΖ 
ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ ΠΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧ , ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΦΖΦΗΜΑ . 
ΓΖΛΑΓΖ , ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔ ΣΖΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ , ΝΑ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΔΗ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ. 
ΑΝΣΗΘΔΣΧ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Α ΚΑΣΔΘΔΔ ΥΔΓΗΟ ΦΖΦΗΜΑΣΟ , ΣΟ ΟΠΟΗΟ 
ΜΠΟΡΔΗ ΑΜΔΑ ΝΑ ΣΑΛΔΗ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΠΑΡΑΛΖΠΣΔ. 
Δ ΟΛΑ ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΑΝΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ , ΟΣΑΝ ΤΕΖΣΟΤΝ ΔΝΑ ΜΔΗΕΟΝ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΟΤ ΣΑΛΑΝΗΕΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΔ , ΚΑΣΑΘΔΣΟΤΝ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΝΟΤΝ 
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΦΖΦΗΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΟΣΔΛΛΔΣΑΗ ΣΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ. 
ΠΡΟΦΑΝΧ ΓΔΝ ΔΗΥΑΣΔ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗ ΓΗΑ ΑΤΣΟ , ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΝΑ ΜΖΝ 
ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΜΑ ΔΞΖΓΖΔΣΔ ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΦΖΦΗΜΑ ΘΑ ΑΠΔΤΘΤΝΧ Χ  ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ Γ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟΤ» 

Ο θ. Μέιινο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Δπί ηεο αξρήο ζπκθσλώ 
κε ηελ εηζήγεζε. Θεσξώ όκσο απαξαίηεην λα δεηήζνπκε όρη κόλν ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ 
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ ππόινηπν λνκό αιιά θαη ηελ ειεπζεξία κεηαθίλεζεο ησλ 
θαηνίθσλ ηνπ λνκνύ πξνο ην Γήκν καο». 
Ο θ. Λαδάξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Φεθίδσ λαη ζηελ 
εηζήγεζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε. Ζ απόθαζε γηα απαγόξεπζε κεηαθίλεζεο  ησλ δεκνηώλ καο από 
θαη πξνο ην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο απνηειεί θαηάθσξε αδηθία θαη ζαθή δηάθξηζε ελαληίνλ 
ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ δεκνηώλ καο εληόο Ννκνύ, όπσο ηζρύεη πιένλ 
γηα ηνπο πνιίηεο όιεο ηεο ρώξαο» 
 
 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 
 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1)Σηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, 
2)Σηο Γηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006 θαη 3852/2010, 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη λα ζηαιεί ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο  ην ςήθηζκα πνπ πξόηεηλε ζηελ 
εηζήγεζή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ . 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καξαγηάλλε Κ., Καξαγηάλλε Γ., Παληειή Β., Λαδάξνπ Κ., Αλδξένπ 
Υξ., ακπάλε Γ., Κεξακίδα Γ., Μέιιν Η., Αζαλαζίνπ . & Καξλέδε π.νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ 
ηελ εηζήγεζε ησλ θ.θ. Καξαγηάλλε Κ. & Κεξακίδα Γ. 
Ο θ. Παηνπιηάο ςήθηζε παξώλ. 
                     

 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 79/2020 
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                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


