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                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    

       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 5
οσ

 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 5/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 

ΘΔΜΑ : «σγκρόηηζη επιηροπής για ηην παρατώρηζη και ηη λειηοσργία ηων 

Κοινότρηζηων Υώρων». 

 

 

ήκεξα ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 2020 εκέξα Σξίηε από θαη 19:00 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.1287/26-3-20 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 βξέζεθαλ18, ήηνη: 

 

 Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

 

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. 

 

 

Απόνηες 
1)Μέιινο Ησάλλεο, 2.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,3) Αζαλαζίνπ άββαο 

 

 

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 

 

Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 

Παρόνηες  

Οπδείο. 

 

Απόνηες 

 

1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο 

Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο 
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Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 5.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.)Νηάλνο 

Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 7.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,8.) 

Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,10.) 

Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 

 

 

 

Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  

Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 

 

 

  Αριθμός Θέμαηος: 3
ο
 Ζ/Γ.                                         ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 67/2020 

 

ΘΔΜΑ : «σγκρόηηζη επιηροπής για ηην παρατώρηζη και ηη λειηοσργία ηων 

Κοινότρηζηων Υώρων». 

 

 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ αξκόδην Αλη/ξρν θ. νύρια ν νπνίνο  έζεζε ππόςε 

ηνπ πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο ηα θάησζη 

 

«Έρνληαο ππόςε: 

 

 α. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 

 β. Τελ πεξ. η΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξ.58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 

ηνπ άξ.44 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/16-6-2011 η. Α΄). 

γ. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70, παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.3852/2010 

 

● Πξνηείλνπκε ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ , ηεο νπνίαο ην έξγν 

θαηά θύξην ιόγν ζα είλαη  ε γλσκνδόηεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ , ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

● Έλαο αθόκα βαζηθόο ζηόρνο ηεο επηηξνπήο, ζα είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή 

ελόο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηνλ Γήκν Τξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ. 

● Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο επηηξνπήο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηνλ ειεγθηή λνκηκόηεηαο θαη ιήγεη κε ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο πεξηόδνπ. 

   

● Η  Δπηηξνπή απηή ινηπόλ , ζα απνηειείηαη από 3 ηαθηηθά κέιε  θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο  . 

 

Α) Σνύριαο   Σσηήξηνο        (Πξόεδξνο επηηξνπήο) 

Β)  Κόιιηαο Δπάγγεινο        (Μέινο επηηξνπήο)              

Γ) Σηακαηέιινπ  Σηπιηαλή    (Μέινο επηηξνπήο) 

Γ) Βιάρνπ  Ισάλλα               (Μέινο επηηξνπήο)» 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

 

 

 

 

1.Σελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Αλη/ξρνπ 
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2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020, 

 

 

 

 

 

             Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Οκόθσλα εγθξίλεη ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ παξαρώξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ σο εμήο: 

 

Α) νύριαο   σηήξηνο        (Πξόεδξνο επηηξνπήο) 

Β)  Κόιιηαο Δπάγγεινο        (Μέινο επηηξνπήο)              

Γ) ηακαηέιινπ  ηπιηαλή    (Μέινο επηηξνπήο) 

Γ) Βιάρνπ  Ησάλλα               (Μέινο επηηξνπήο) 

 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 67/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


