
 
ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑ 

      ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ                                                   Αξηζκ. Απνθ. 12 /2022 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 
 
  Από ην πξαθηηθό ηεο 4εο πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Πηνιεκαΐδαο. 
ηελ  Πηνιεκαΐδα  ζήκεξα  15-4-2022  εκέξα Παξαζθεπή   θαη  ώξα  19:00 π..κ.  ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα Πηνιεκαΐδαο ζπλήιζε κεηά  ηελ  ππ. αξηζκ.  8575/12-4-2022 πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο  Κνηλόηεηαο   Πηνιεκαΐδαο  θ. Νηθνιαΐδε   Ηζαάθ,  δηα δώζεο  ή κε ηειεδηάζθεςε ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018 Σ.Α)  Πξόγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΈΝΖ Η»  θαη ηνπ αξζ. 67 , παξ. 5 &167, παξ.1 ηνπ Ν3852/2010,  όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ184, παξ.1 θαη παξ. 2 ηνπ Ν 4635/2019 θαη ηελ Δγθ. 
57/ΓΗΓΑΓ/Φ.69/177/νηθ.16474/23-08-2021 (ΑΓΑ:6Γ7Ν46ΜΣΛ6-6Θ)ηνπ ΤΠ.Δ., πνπ επηδόζεθε 
λόκηκα ζηνλ θαζέλα από ηνπο ζπκβνύινπο ρσξηζηά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67   
ηνπ Ν. 3852/2010 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
             Αλάπιαζε  ηληξηβαληνύ  Κεληξηθήο  Πιαηείαο  Πηνιεκαΐδαο  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν  έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 
παξαθάησ νρηώ  (08) κέιε.  
 
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                                                 ΑΠΟΝΣΔ 
 

ΝηθνιαΗδεο Ηζαάθ Φσθάο Ραθαήι 

Αζβεζηάο Γεκήηξεο Ληόληαο Γεώξγηνο 

Λακπξόπνπινο Ηζαάθ Κηνπξηζίδεο Λάδαξνο 

Φαξκάθεο Γεώξγηνο  

Εώξα Παξαζθεπή  

Σζαθηιηζίδεο Αρηιιέαο  

Υαηδεεπζηξαηίνπ Κπξηάθνο  

ηδεξόπνπινο Γεκήηξεο  

ΑΔΑ: 6Ε6ΧΩΡ6-ΒΧ8



ηδεξόπνπινο Γεκήηξεο  

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. ηελεκαραιή Γέζπνηλα  

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πηνιεκαΐδαο θ. Νηθνιαΐδεο Ηζαάθ  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
πλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο  Κνηλόηεηαο Πηνιεκαΐδαο θ. Νηθνιαΐδεο  θάλνληαο εηζήγεζε ζην 

αλσηέξσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε όηη : 

 Σελ πεξίνδν απηή, νη ππεξεζίεο ηνπ  Γήκνπ πξαγκαηνπνηνύλ αλαπιάζεηο ζηελ πόιε κε 
θαιισπηζηηθά θπηά. 
Όπσο γλσξίδεηε ην ζηληξηβάλη ηεο θεληξηθήο καο πιαηείαο ηελ κεγαιύηεξε πεξίνδν ηνπ έηνπο δελ 
ιεηηνπξγεί θαη όηαλ ιεηηνπξγεί έρεη πξνβιήκαηα. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα κελ πξνζθέξεη ηελ 
θαιύηεξε εηθόλα πνπ αξκόδεη ζηελ πόιε καο.    
Πξνηείλνπκε: 
Α) Σελ κεηαηξνπή ηνπ ζηληξηβαληνύ, ζε ρώξν αλάπιαζεο κε θπηά θαη ζπγθεθξηκέλα κε άλζηλν 
ξνιόη. 
Β) Σελ απνκάθξπλζε ηνπ θπθιαδίηηθνπ γιππηνύ από ην ζηληξηβάλη θαη ζηε ζέζε ηνπ, ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ Πηνιεκαίνπ, δεκηνπξγώληαο έλα θαιαίζζεην ζεκείν αλαθνξάο ηεο 
πόιεο καο.  Τινπνηώληαο κέξνο πξνγελέζηεξεο  απόθαζεο08/27-05-2020 ηνπ πκβνπιίνπ 
Κνηλόηεηαο. 
 

  Ο  Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο  Κνηλόηεηαο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

                                                     Αξηζκ. Απόθαζεο 12 /2022 

Σα κέιε ηεο  Κνηλόηεηαο  κεηά από  ζπδήηεζε  

   

                                                                ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

 
Α) Σελ κεηαηξνπή ηνπ ζηληξηβαληνύ, ζε ρώξν αλάπιαζεο κε θπηά θαη ζπγθεθξηκέλα κε άλζηλν 
ξνιόη. 
Β) Σελ απνκάθξπλζε ηνπ θπθιαδίηηθνπ γιππηνύ από ην ζηληξηβάλη θαη ζηε ζέζε ηνπ, ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ Πηνιεκαίνπ, δεκηνπξγώληαο έλα θαιαίζζεην ζεκείν αλαθνξάο ηεο 
πόιεο καο.  Τινπνηώληαο κέξνο πξνγελέζηεξεο  απόθαζεο08/27-05-2020 ηνπ πκβνπιίνπ 
Κνηλόηεηαο. 
 

                               Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 12 /2022 

………………………………………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: 6Ε6ΧΩΡ6-ΒΧ8



          Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 
                      Πηνιεκαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πξόεδξνο 
                 ηεο  Κνηλόηεηαο 
                   Πηνιεκαΐδαο  
 
 
 
 
 
              Νηθνιαΐδεο Ηζαάθ       

 
1 Αζβεζηάο Δεκήηξεο 
2. Φαξκάθεο Γεώξγηνο 
3. Ζώξα Παξαζθεπή 
4. Σζαθηιηζίδεο Αρηιιέαο 
5. Λακπξόπνπινο Ιζαάθ 
6. Χαηδεεπζηξαηίνπ Κπξηάθνο 
7. ηδεξόπνπινο Δεκήηξεο 
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