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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 11/2018 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

 
ΘΔΜΑ: Αίτηση κ. Daniela Marinova.   
 
ην Γαιαηά θαη ζηo Ακθηζέαηξν Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 17ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 
ηνπ έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ψξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα  
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζκ. 4565/13-9-
2018 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ 
δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα 12 κέιε, ήηνη: 
  

 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόντες 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα (Πξφεδξνο),2.)Παληειήο Βαζίιεηνο,3.) Καξλέδεο ππξίδσλ,4.) 
Μπαθάιε Μαξίλα,5.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,6.)Καλέιινπ Διέλε,7.)Αλδξένπ Υξπζνχια, 
8.)Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο,9.)ηάηθνπ-Κνπηνπδή Μαξία, 10.)Οηθνλφκνπ 
Αλάξγπξνο,11.)νχριαο Παλ/ηεο, 12.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
 Απόντες 
1)Παηνπιηάο Κσλ/λνο,2.) Υξηζηφθαο Δπζηξάηηνο,3)Μπφγξεο Νηθφιανο,4)Μπάθαο Νεθηάξηνο,  
5)Αζαλαζίνπ άββαο,6)Ν.ηξάηνο-Γαξζηλφο,7.)Οηθνλφκνπ ηξάηνο,8) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 9)  
Καθνχξεο Νηθφιανο 
 
 
 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνσταντίνος Γ. Καραγιάννης , Παρών. 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ: 
1-Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. ,2.- Φπρνγπηνχ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο,3. - 
Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνχπνιεο,4.- Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ,5.- 
Καπέιινο, Πνιπδεχθεο Σ.Κ.Καξαηδά. 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
 
1 -Εεξβφο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 3 .-Αλησλίνπ 
Πέηξνο Σ.Κ. Γξπφπεο.,4.-  Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο,5.- Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο 
Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 

ΑΔΑ: Ω1Τ7ΩΗΛ-ΓΗΦ



 
 
 Αριθμός Θέματος: 8ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 195/2018 
 
Αίτηση κ. Daniela Marinova.   

 
H Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. 
Γήκαξρν, o νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 4271/2018 αίηεζε ηεο αλσηέξσ, κε ηελ 
νπνία δεηάεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ (ζην νπνίν δηαηεξεί  επηρείξεζε θχιαμεο ζθαθψλ) γηα ιφγνπο αζθάιεηαο .Σν 
αλσηέξσ κηζζσκέλν αγξνηεκάρην βξίζθεηαη ζηελ ζέζε «Κξπνλέξη» Σξνηδελίαο θαη πξνηείλεηαη 
λα επηηξαπεί ε πεξίθξαμή ηνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 236/1984 (ΦΔΚ 95/Α/22-6-84), κε ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
1)Aθνχ εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε άδεηα δφκεζεο θαη  ηνπνζεηεζεί ε πεξίθξαμε ηξία  κέηξα 

κέζα απφ ην αλαηνιηθφ φξην ηνπ γεπέδνπ, γηα πξφζβαζε πξνο ηελ ζάιαζζα, κε ην 

απεξίθξαθην ηκήκα λα είλαη θάζεην πξνο ηελ αθηνγξακκή. 

 

2)Να ππάξρεη ε αλαγθαία πξφζβαζε απφ ηελ αγξνηηθή νδφ (ρσξίο εκπφδηα) πνπ θαίλεηαη 

λφηηα ηνπ ζπλνιηθνχ αγξνηεκαρίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επηθνηλσλία κε ην απεξίθξαθην 

ηκήκα πνπ νδεγεί ζηελ ζάιαζζα γηα εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

    ηελ ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  

 

Οκφθσλα γλσκνδνηεί ζεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ πξνηείλεηαη λα 
επηηξαπεί ε πεξίθξαμή ηνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 236/1984 (ΦΔΚ 95/Α/22-6-84), κε ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
1)Aθνχ εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε άδεηα δφκεζεο θαη  ηνπνζεηεζεί ε πεξίθξαμε ηξία  κέηξα 

κέζα απφ ην αλαηνιηθφ φξην ηνπ γεπέδνπ, γηα πξφζβαζε πξνο ηελ ζάιαζζα, κε ην 

απεξίθξαθην ηκήκα λα είλαη θάζεην πξνο ηελ αθηνγξακκή. 

 

2)Να ππάξρεη ε αλαγθαία πξφζβαζε απφ ηελ αγξνηηθή νδφ (ρσξίο εκπφδηα) πνπ θαίλεηαη 

λφηηα ηνπ ζπλνιηθνχ αγξνηεκαρίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επηθνηλσλία κε ην απεξίθξαθην 

ηκήκα πνπ νδεγεί ζηελ ζάιαζζα γηα εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

                                Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 195/2018 
                

    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                           Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  

ΑΔΑ: Ω1Τ7ΩΗΛ-ΓΗΦ
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