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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Λήτη απόυασηρ σσετικά με απαλλαγή τυν καταστημάτυν και τυν 

επισειπήσευν, από καταβολή τελών   παπασυπούμενος σώπος από την έναπξη τυν 
πεπιοπιστικών μέτπυν έυρ το τέλορ Δεκεμβπίος 2020. 

 
 
 
ήκεξα ηελ 26ε Απξηιίνπ 2020 εκέξα Κπξηαθή από θαη 18:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε 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.1511/23-4-20 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 βξέζεθαλ 20, 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.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,,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.)Αζαλαζίνπ άββαο,20.)Μέιινο Ησάλλεο. 
 

 
Απόνηες 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόνηες 
 
1) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,2.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 3.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
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Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,8.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 2ο Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 71/2020 
 
ΘΔΜΑ : Λήτη απόυασηρ σσετικά με απαλλαγή τυν καταστημάτυν και τυν 

επισειπήσευν, από καταβολή τελών   παπασυπούμενος σώπος από την έναπξη τυν 
πεπιοπιστικών μέτπυν έυρ το τέλορ Δεκεμβπίος 2020. 

 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Κεξακίδα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
“Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία δεηώληαο λα γίλεη δεκνηηθό  ζπκβνύιην 
γηα λα πάξνπκε κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 
άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ιόγσ COVID19. 
Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ είλαη απηό πνπ εκείο σο 
δεκνηηθή αξρή έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε . 
Η ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 
ππάξρνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ. 
Οη ζπκπνιίηεο καο πνπ ππνθέξνπλ πξέπεη λα βξνπλ ην δήκν καο ζπκπαξαζηάηε θαη 
ζηήξηγκα ηνπ. 
Δελ έρνπκε θαηξό γηα ράζηκν νύηε ρξόλν γηα αληηπαξαζέζεηο . 
Απηό πνπ πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο είλαη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο πξναζπίδνληαο ηνπο, 
Γηα απηό ινηπόλ πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε . 
  2.Τελ απαιιαγή ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ από ηα ηέιε 
παξαρσξνπκέλνπ ρώξνπ. Καηά παξέθθιηζε ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 
πνπ νξίδεη απαιιαγή γηα δηάζηεκα όζν ηζρύνπλ ηα κέηξα απαγόξεπζεο. 
Εκείο πξνηείλνπκε ε απαιιαγή ησλ ηειώλ λα είλαη έσο ην ηέινο Δεθεκβξίνπ 2020 
δηόηη νη επηρεηξήζεηο ζα αλαγθαζηνύλ λα έρνπλ πην αξαηνί δηάηαμε ησλ 
ηξαπεδνθαζηζκάησ». 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ  θ. Γήκαξρν ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 

«Με ηελ παξ. 8, ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ, ηεο ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020), κε 

ζέκα «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο» νξίδεηαη όηη, κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ 

ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη δελ θάλνπλ ρξήζε 

παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13, ηνπ από 24-9/20-10-1958 β.δ. 

(Α΄ 171), κπνξεί λα απαιιάζζνληαη από ηα αλαινγνύληα ηέιε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-13-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-13-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
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Με ηελ απόθαζε απηή, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ, κε κειινληηθέο απαηηήζεηο 

ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά, πνπ αθνξνύλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

απαιιαγήο από ηα αλαινγνύληα ηέιε. 

Από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, κπνξνύλ εύθνια λα ζπλαρζνύλ δύν (2) ζπκπεξάζκαηα : 

α) Η ξύζκηζε αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ΗΔΗ αηηεζεί θαη έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηάιεςεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηνλ Δήκν, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαβάιιεη έλα κέξνο ή 

νιόθιεξν ην πνζό ηνπ ηέινπο, πνπ ζα ηνπο αλαινγνύζε  

β) Η απαιιαγή από ηα ηέιε, έρεη ηζρύ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. 

Σην ζεκείν απηό, ινηπόλ, ζα πξέπεη λα ζαο ελεκεξώζσ όηη, ν Δήκνο Τξνηδελίαο -Μεζάλσλ, ΔΕΝ 

έρεη ρνξεγήζεη κέρξη θαη ζήκεξα ΚΑΜΙΑ ζρεηηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ψο εθ 

ηνύηνπ, ε Εηζήγεζε δελ αθνξά ζε ππαξθηό δήηεκα.  

Καηά ζπλέπεηα, νύηε πξνο ζπδήηεζε κπνξεί λα ηεζεί, νύηε απαηηείηαη ε ιήςε απόθαζεο, από ην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην, γηα αλύπαξθην δήηεκα.». 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ  θ. νύρια ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
 

«Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηε Γήκαξρε , Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
 
Με ηελ από 20-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 68/Α/20- 3-2020) 
«Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνύ COVID – 19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο», άξζξν 37, παξ. 
8, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ 
ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ  COVID-19 
, θαη δελ θάλνπλ ρξήζε παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ 
από 24-9/20-10-1958 β. δ. (Α ́ 171), κπνξεί λα απαιιάζζνληαη από ηα αλαινγνύληα ηέιε γηα ην 
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. 
Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο 
απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 
απαιιαγήο>>. 
Είλαη μεθάζαξν όηη θακία επηρείξεζε βάζεη λόκνπ γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνύ 
, δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν από ηνλ Δήκν, αθνύ νη 
επηρεηξεκαηίεο ακέζσο κάδεςαλ ηα ηξαπέδηα θαη ηα θαζίζκαηα ηνπο . 
Επίζεο, ζε όηη αθνξά ηη ζα γίλεη κε ηελ αξαηή αλάπηπμε ησλ θαζηζκάησλ ην επόκελν ρξνληθό 
δηάζηεκα , αλ ζα είλαη ε απόζηαζε ησλ ηξαπεδηώλ 2, 3 ,4 κέηξα δελ ην γλσξίδνπκε ζαθώο 
αθόκα , αθνύ δελ έρεη βγεη επίζεκα ε πξνθεηκέλε απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο.  
Επνκέλσο,  αο αλακέλνπκε πόηε ζα επηηξαπεί ζε πξώηε θάζε, ην άλνηγκα ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ηη ζα πξνβιέπεη ν λόκνο γηα ηελ απόζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ηξαπέδηα κεηαμύ 
ηνπο θηι. , θαη ζε επόκελν Δεκνηηθό Σπκβνύιην  λα πάξνπκε ηε ζρεηηθή απόθαζε, ρσξίο 
αλαθξίβεηεο αιιά κε ζηγνπξηά θαη ππεπζπλόηεηα. 
 
Τέινο αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέισ λα θιείζσ κε ηα παξαθάησ. 
Είκαζηε από ηνπο ειάρηζηνπο Δήκνπο, πνπ δελ έρνπκε θαλνληζκό   ιεηηνπξγίαο 
παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 
 
Απηό , όπσο πνιύ θαιά θαηαιαβαίλεηε θαη παξαηεξείηε , είλαη λα  επηθξαηεί κηα απζαηξεζία 
ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. 
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Τόζα ρξόληα δελ έγηλε θακία ελέξγεηα ώζηε λα ζηακαηήζεη λα επηθξαηεί  ε ζπγθεθξηκέλε 
απζαηξεζία θαη ηώξα θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα θάηη πνπ ήηαλ πάληα εληειώο ζηνλ 
αέξα, αθνύ δελ ππήξρε θαλέλαο ζρεηηθόο θαλνληζκόο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 
Σπλεκκέλα , βξίζθεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ Πξντζηάκελνπ Δηνηθεηηθώλ 
Υπεξεζηώλ» 
 
Ο θ. Καξλέδεο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: « Αγαπεηέ Σσηήξε ε πξάμε 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ αξζ. 37 παξάγξαθνο 8 πξέπεη λα δηαβάδεηαη ζσζηά, γξάθεη (ή 
πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ) πνπ ζα ζπκβεί πξνθαλώο κεηά ηελ αλαζηνιή  
ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο), πνπ ζα ζπκβεί πξνθαλώο κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο πιήξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζα αλαγθαζηνύλ νη επηρεηξεκαηίεο λα έρνπλ πην αξαηά ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 
,άξα πιήηηνληαη. Τώξα όζν γηα ηα άιια είλαη γηα αξγόηεξα.. Εκείο σο δεκνηηθνί ζύκβνπινη 
πξέπεη λα πξναζπηδόκαζηε ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκπνιηηώλ καο, γηα απηό αο πξνηξέςνπκε 
κε θάζε ηξόπν ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε λα καο δηεπθνιύλεη κεο ζρέδην λόκνπ… άιισζηε δελ 
είκαζηε ν κόλνο Δήκνο πνπ ηα δεηάεη. Με ηελ ίδηα ινγηθή ηα θαηαζηήκαηα πνπ ήηαλ θιεηζηά 
δελ θαηαλάισζαλ ξεύκα…» 
«Πξνθαλώο ζηελ δσή ζνπ Κύξηε Δήκαξρε έρεηο κάζεη λα δίλεηο δηαηαγέο ζε θαησηέξνπο ζνπ 
θαη λα δέρεζαη από αλσηέξνπο ζνπ ιόγσ ηνπ επαγγέικαηόο ζνπ. Τν λα ζθέθηεζαη ηα 
πξνβιήκαηα πξηλ δεκηνπξγεζνύλ θαη λα δίλεηο ιύζε ζε απηά δελ είλαη ην αηνύ ζνπ… Οη 
αηηήζεηο ησλ ζπκπνιηηώλ καο γίλνληαη θάζε άλνημε ,αλ δελ ππήξρε ην πξόβιεκα κε ηνλ 
COVID -19  ήδε ζα είραλε θάλεη αηηήζεηο». 
 
Ο θ. Λίηζαο  θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Η αθαίξεζε ησλ ηειώλ γηα ηελ πεξίνδν 
ηεο παλδεκίαο ιόγσ COVID 19 ζα ππνινγηζζεί αθνύ νινθιεξσζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από 
ηνλ λόκν δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο». 
 
Ο θ. Αζαλαζίνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Κύξηε Σνύρια ηώξα αλαθαιύςαηε 
όηη δελ ππάξρεη θαλνληζκόο; Επί νθηώ κήλεο δελ ην αληηιεθζήθαηε; Καη ηη θάλαηε όιν απηό ην 
δηάζηεκα ; Πεξηκέλαηε ηελ πξόηαζή καο γηα λα αλαθαιύςεηε ηελ Ακεξηθή; Ο Δήκνο απαληά 
αόξηζηα ή θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ή είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο απάληεζεο; Χεθίδσ λαη 
ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γ. Κεξακίδα  θαζώο βξίζθσ εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. 
Πνιιάιε» 
 
Ο θ. νύριαο απάληεζε: «Κύξηε Αζαλαζίνπ, ζε πξνεγνύκελν Δεκνηηθό Σπκβνύιην σο 
Δεκνηηθή Αξρή πξνβήθακε ζηελ ζύζηαζε Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Δηαρείξηζεο 
Κνηλόρξεζησλ Φώξσλ πνπ έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη ε 
δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή θαλνληζκνύ γηα ηνπο Κνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, θα΄ηη πνπ εζείο 
ηόζα ρξόληα σο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο δελ είραηε θάλεη απνιύησο ηίπνηα θαη δεηάηε ηα ξέζηα 
από εκάο;» 
 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
 
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1.Σηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο ησλ αλσηέξσ 
2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020 
 
 
 
 

 
             Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  
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Οκόθσλα  εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Κεξακίδα. 
Οη θ.θ. Σδηληέξεο Αλδξέαο ,Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηεο ππξίδσλ, Μάγεηξα- Πάιιε 
Αλαζηαζία,,Λίηζαο Κσλ/λνο, νύρια ηπιηαλή, Θενδσξνπνύινπ νθία, νύριαο σηήξηνο, 
Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο  ψήθιζαν «παρών». 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 71/2020 
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