
Σελίδα  1 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό  3ν/3-06-2020 ζπλεδξίαζεο 

ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΖΜΟΤ  ΝΔΣΟΤ  

Αξηζ.Απνθ: 4/2020 

Πεξίιεςε: «Πξνζσξηλή θαηάιεςε ηκήκαηνο ησλ νδώλ θξά θαη Αβέξσθ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαζώο θαη γηα ηελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Αβέξσθ θαη 

απαγόξεπζε αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί ηεο πιαηείαο Ζξώσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

65 παξ. 1 θαη παξ. 7 ηνπ Ν. 4688/2020»  

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνπκπίδεο Θεόδσξνο 

Σηε Φξπζνύπνιε, ζήκεξα, ηελ 3
ε
 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε  θαη 

ώξα 13:00 κ.κ., ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Νέζηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Δήκνπ Νέζηνπ, ύζηεξα από ηε κε αξηζ.: 5406/02-06-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Κνπκπίδε Θεόδσξνπ, Αληηδεκάξρνπ Δήκνπ Νέζηνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

εγθπθιίσλ ηνπ Υπ.Εζ. γηα ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ από ηνπο ΟΤΑ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηνπ 

COVID 19. 

ε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ςήθηζαλ έμη (6) θαη νλνκαζηηθά νη παξαθάησ: 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ: Κνπκπίδεο Θεόδσξνο, Τεξδόπνπινο Θσάλλεο, Φηώηεο Κσλζηαληίλνο, Γθξηηδειάθεο 

Αιέμαλδξνο, Πνπηαρίδεο Αιέμαλδξνο , Παπαζενδώξνπ Κσλζηαληίλνο.  

ΑΠΟΝΣΔ: Φαηνπηζίδνπ Ειέλε . 

 

Σηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε έιαβε κέξνο ε ηαθηηθή ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Τδεξάθε Θνπιία γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο αλέθεξε όηη ε εηζήγεζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έρεη ζηαιεί ζηα 

κέιε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο. Εηδηθόηεξα ζε απηή αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο αληηκεηώπηζεο ζνβαξνύ θηλδύλνπ δεκόζηαο πγείαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο θνξσλντνύ COVID-19 θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

Ν.4688/2020 πξνηείλεηαη : 1) ε πξνζσξηλή θαηάιεςε ηκήκαηνο 3,00 κ επί ηεο νδνύ ΚΡΑ θαη 1,50 κ επί ηεο 

νδνύ ΑΒΕΡΩΦ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, όπσο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν απόζπαζκα. Η 

νξηνζέηεζε ηνπ πεδνδξνκεκέλνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη κε εύθακπηα πιαζηηθά θνισλάθηα ζήκαλζεο ρξώκαηνο 

πνξηνθαιί ύςνπο 75 εθαη. ηα νπνία ζα ζηαζεξνπνηεζνύλ κε ην άλνηγκα ηξηώλ νπώλ ζην έδαθνο θαη ηε ρξήζε 3 

utap, ηξηώλ βηδώλ θαη ηξεηο ξνδέιεο. Πξνηείλεηαη ε απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Αβέξσθ θαη θξα 

θαη ε κε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί ηεο πιαηείαο Ηξώσλ».        

Τα κέιε ηεο ζπκπνιίηεπζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο: 1). Κνπκπίδεο Θεόδσξνο, 2). Τεξδόπνπινο 

Θσάλλεο, 3). Φηώηεο Κσλζηαληίλνο, 4). Γθξηηδειάθεο Αιέμαλδξνο θαη 5). Πνπηαρίδεο Αιέμαλδξνο 

εμέθξαζαλ νκόθσλα ηε ζεηηθή άπνςε ηνπο επί ηνπ ππό ζπδήηεζε ζέκαηνο.  

Τν κέινο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο Παπαζενδώξνπ Κσλζηαληίλνο 

εμέθξαζε ηε δηαθσλία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ εηζήγεζε αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Γηα πνην ιόγν ζέινπκε 

λα βγάινπκε ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επί ηεο πιαηείαο; Θα γίλεη θάπνηα παξέκβαζε ζε 

απηή; Αλ όρη ηόηε λα κείλνπλ σο έρνπλ θαη πεξαηηέξσ λα ηνπο παξαρσξεζεί θαη επηπιένλ ρώξνο όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία. Επίζεο ζην πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ Βεληδέινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ηξαπεδνθαζίζκαηα κε απνηέιεζκα λα κηθξύλεη ν ρώξνο ηεο δηέιεπζεο πεδώλ ζην ζεκείν απηό».  

ΑΔΑ: ΩΡ68ΩΚΣ-ΒΩΔ



Σελίδα  2 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξνέβε ζε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, 

νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ σο εμήο:  

Υπέξ: Πέληε (5) ςήθνη. 

Καηά: Έλαο (1) ςήθνο.  

Απνρή – Παξόληεο: Μεδέλ (0) ςήθνη.    

 

Η Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο: 

1).   Τελ ζρεηηθή κε ην ζέκα εηζήγεζή ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Νέζηνπ 

2).    Τηο δηαηάμεηο:  

 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηζρύνπλ  

 ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 θαη 7 ηνπ Ν. 4688/2020, όπσο ηζρύνπλ  

θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, 

 

 θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη  
 

1) Τελ  πξνζσξηλή θαηάιεςε ηκήκαηνο 3,00 κ επί ηεο νδνύ ΚΡΑ θαη 1,50 κ επί ηεο νδνύ ΑΒΔΡΩΦ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ηεο σο άλσ εηζήγεζεο ηεο Τερληθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.  

2) Τελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Αβέξσθ θαη Σθξα  θαη 

3) Τελ κε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί ηεο πιαηείαο Ηξώσλ.   

Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ κέρξη ηηο 31-11-2020. 

Δληέιιεηαη ν Πξόεδξνο γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο απόθαζεο απηήο.  

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 4/2020. 

Σπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 
 

Ζ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

Σα Μέιε  
Κνπκπίδεο Θεόδσξνο, Τεξδόπνπινο Θσάλλεο, Φηώηεο Κσλζηαληίλνο, Γθξηηδειάθεο Αιέμαλδξνο, 

Πνπηαρίδεο Αιέμαλδξνο , Παπαζενδώξνπ Κσλζηαληίλνο.   

 

Ο Πξόεδξνο 

 
Κνπκπίδεο Θεόδσξνο 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

      Κνπκπίδεο Θεόδσξνο 

 

ΑΔΑ: ΩΡ68ΩΚΣ-ΒΩΔ
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