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ΑΠΟΠΑΜΑ 

          Από ην πξαθηηθό ηεο 7
εο

 θαηεπείγοσζας δεκόζηαο  πλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Γήκνπ Κεθαιινληάο   ηεο  5
εο

 Φεβξνπαξίνπ   2019.   

   Αρηζκός Απόθαζες:  25/2019  

                  

                                                        Περίιευε 

Έγθρηζε θοπής δέλδρφλ εληός ηοσ εγθεθρηκέλοσ  ζτεδίοσ ζηης οδούς 

Ρηδοζπαζηώλ θαη 21ες Μαΐοσ ζηο Αργοζηόιη 

 

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  5  Φεβξνπαξίνπ   ηνπ έηνπο 2019  εκέξα Σξίηε  &  ώξα  

12:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε  ζε θαηεπείγοσζα 

ζσλεδρίαζε ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα 

Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση: 2564 /4.2.2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ   πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 

Ν3852/2010 ,ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε  λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

    ε ζύλνιν ζαξάληα έλα   (41) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα ηα  είθνζη ελλέα  ( 29) 

θαη νλνκαζηηθά:  

   ΠΑΡΟΝΣΕ: (29)                                   ΑΠΟΝΣΕ: (12)  
                                                                                                                      (Αλ θαη λόκηκα έτοσλ προζθιεζεί) 

1.         ΑΓΓΟΤΡΗΑ   ΑΓΓΔΛΟ                                                                  ΑΠΧΝ 

2.         ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                         

3.           ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ  ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ                      

4.           ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ  ΓΔΡΑΗΜΟ                    

5.           ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ                                

6.           ΓΑΚΖ  ΜΗΥΑΖΛ                                          

7.           ΓΑΡΜΠΖ  ΟΦΗΑ                                                    

8.           ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ  ΑΝΣΧΝΗΟ                                                         

9.           ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                     

10.   ΚΔΚΑΣΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ                            

      
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ  

ΔΗΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΘΑ 

 Δ/ΝΗ ΔΘΟΘ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚ/ΚΗ ΜΕΡΘΜΝΑ & 

ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ  

ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
  Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη  

Πιερ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:dimsim@kefallonia.gov.gr  
   
                  

                  

             

                Αξγνζηόιη  5/2/2019 

                Αξηζ. Πξση.: 2737 
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11.   ΚΟΚΚΟΛΖ  ΠΑΝΑΓΖ                                                              ΑΠΧΝ       

12.   ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ                              

13.   ΚΟΚΚΟΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                             

14.   ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                               ΑΠΧΝ                                               

15.   ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ                                                            

16.   ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                                                    

17.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                                                                                                                                

18.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ                                                                                          

19.   ΜΑΡΚΔΣΟ  ΑΓΓΔΛΟ                                    

20.   ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ                                          .                      

21.   ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                          

22.   ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                              

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                                  

24.   ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ                                                   

25. ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ                            

26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                            

27. ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                       

28. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                      

29. ΜΔΝΑΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                    

30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ                              (Γηθαηνινγεκέλνο)    ΑΠΧΝ 

31. ΦΛΧΡΑΣΟ  ΘΔΟΓΧΡΟ                                                               ΑΠΧΝ 

32. ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ                                                                     ΑΠΧΝ 

33. ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ                                                                ΑΠΧΝ                          

34. ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                ΑΠΧΝ 

35. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ                                                                 

36. ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                    

37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                                                            

38. ΓΔΣΟΤΝΖ  ΓΔΡΑΗΜΟ                              

39. ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                              (Γηθαηνινγεκέλνο)    ΑΠΧΝ          

40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ   

41. ΠΑΡΗΖ  ΖΛΗΑ                                                                          ΑΠΧΝ 

ηελ ζπλεδξίαζε  δελ παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο 

Παξίζεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθε. 

   Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο                 

θ. ηαύξνο –Γεξάζηκνο  Αιπζαλδξάηνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ Α/Γ θ. Λπθνύδε Γ. ν 

νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ αξηζκ. 10/2019 απόθαζε ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ. ε 

νπνία έρεη σο εμήο: 

                                                        ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο 2 
εο 

 (ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ) ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο ηελ  31
ε
   Ηαλνπαξίνπ   2019 Γήκνπ Κεθαιινληάο . 
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ΑΡΘΘΜ .ΑΠΟΦΑΗ :  10 /2019 

  ΘΕΜΑ : Γλφκοδόηεζε θαη εηζήγεζε ζηο Δ. πρόηαζες γηα ηελ έγθρηζε θοπής 

δέλδρφλ εληός ηοσ εγθεθρηκέλοσ ζτεδίοσ ζηης οδούς Ρηδοζπαζηώλ θαη 21
ες

 Μαΐοσ ζηο 

Αργοζηόιη . 

 

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  31  ε   Ηαλνπαξίνπ  ηνπ έηνπο  2019  εκέξα  Πέκπηε     θαη ώξα 11: 

00  ην πξσί  ,ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ζην 

Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» ύζηεξα από ηελ αξηζκό πξση.  2219/30-01-

2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /2010 (ΦΔΚ Α'87). 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία εθόζνλ ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ επξέζεζαλ 

παξόληεο     ηα  πέληε  (5)  

θαη αλαιπηηθά σο εμήο:  

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                                                                                       ΑΠΟΝΣΔ 

1.Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο                                                                               Κεθάηνο Δπάγγεινο                                                                                                                                                                                                                               

2. Μνζρνλάο Αιέμαλδξνο                                                                                 Παξίζεο Ζιίαο 

3. Γάθεο Μηραήι                                                                                Αξαβαληηλόο Γηνλύζηνο 

4.  Απνζηνιάηνο Γεξάζηκνο                                                                 ακνύξεο ππξίδσλ                                                                                                                                                    

5.  Βαλδώξνο Παλαγήο                                                                                                                                                                                                                                                            

Ο θ. . Κεθθάηνο  εηδνπνίεζε όηη απνπζηάδεη    εθηόο Κεθαινληάο θαη ζεσξείηαη 

δηθαηνινγεκέλα  ΑΠΧΝ 

Ο Πξόεδξνο θ. Ζιίαο Κνπξθνπκέιεο  ,θεξύζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  

εηζεγνύκελνο   ην 
 
κνλαδηθό  Θέκα   ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : Γλσκνδόηεζε θαη εηζήγεζε 

ζην Γ. πξόηαζεο γηα ηελ έγθξηζε θνπήο δέλδξσλ εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζηηο 

νδνύο Ρηδνζπαζηώλ θαη 21
εο

 Μαΐνπ ζην Αξγνζηόιη»  δεηά από ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο λα 

νξίζνπλ ηελ ζπλεδξίαζε ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ εθόζνλ ην έξγν ηεο αλάπιαζεο ησλ ελ ιόγσ 

όδώλ  βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαη δελ ππάξρεη  ρξνληθό  πεξηζώξην  θαζπζηέξεζεο ηνπ . 

Αθνύ όια ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ΟΜΟΦΧΝΑ νξίδνπλ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ηελ ζπλεδξίαζε   

ζέηεη ππόςε ηνπο  ηελ κε αξίζκ. πξση. 1344/21-01-2019 αίηεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΣΔ (αλάδνρνπ ηεο αλάπιαζεο ησλ επί ζέκαηη 

νδώλ) ε νπνία  έρεη σο εμήο:  

 

Θέκα : Αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ θνηλίθσλ. 

Δξγν: ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 21
εο

 ΜΑΪΟΤ ΚΑΗ ΡΗΕΟΠΑΣΩΝ. 

 

αο γλσξίδνπκε όηη όηαλ νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξηεξηώλ θαη 

πιαθνζηξώζεσλ από γξαληηέληνπο θπβόιηζνπο θαη πιάθεο , ζην έξγν ηνπ ζέκαηνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνηίζεζηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηνπο ππάξρνληεο θαηεζηξακκέλνπο θνίληθεο, 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί θαη γηα νπνηαδήπνηε ιόγν (αξξώζηηεο ,αθόκε θαη ηνπο ιίγνπο 

ελαπνκείλαληεο) ζα θαηαζηξαθνύλ θαηά ηελ εθξίδσζε πιένλ ησλ 20 m2 δαπέδσλ γηα θάζε 

θνίληθα. 

Γηα ηελ δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί δελ θέξνπκε θακία επζύλε θαη ζα ζέιακε λα ζαο ηνλίζνπκε όηη 

ην πιηθό ησλ πιαθνζηξώζεσλ είλαη εηζαγσγήο θαη ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ από ηελ 

πξνκεζεύηξηα εηαηξία είλαη πιένλ ησλ ηξηώλ κελώλ. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο θαη ηελ ελεκέξσζε καο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ην  έξγν. 

Γηα ηελ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΣΔ. 
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ηελ ζπλέρεηα ζέηεη  ππόςε ησλ Μειώλ ηεο Δπηηξνπήο ην κε αξηζ. Πξση. 1771/24-01-2019 

δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο ζπληήξεζεο Πξαζίλνπ  ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ θ. Καιιηόπεο –νθίαο Μαηαθηά ζύκθσλα κε ην νπνίν 

δηαβηβάδεη ηελ κε αξηζκ. πξση. 1622/23-01-2019  ΑΤΣΟΦΗΑ ηνπ Γεσπόλνπ ΠΔ ηνπ Γήκνπ 

καο θ. Υξηζηόθνξνπ Μηρειή   γηα ην ελ ιόγσ ζέκα ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 

 

ΘΔΜΑ: « ΑΤΣΟΨΘΑ ΣΗΝ ΟΔΟ ΡΘΖΟΠΑΣΩΝ και 21ης ΜΑΘΟΤ» 

                    ρεη.: Σν αξηζκ.“1411/ 21-01-2019 έγγξαθό ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ 

Αξγνζηνιίνπ”  

 

 Λακβάλνληαο ππόςε ην αλσηέξσ ζρεηηθό, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2019 εκέξα Σξίηε, 

δηελεξγήζεθε απηνςία από ηνλ θάησζη ππνγεγξακκέλν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο 

Μηρειή Υξηζηόθνξν ΠΔ Γεσπόλσλ, ζηελ νδό Ρηδνζπαζηώλ από ηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ έσο 

ηελ νδό Μνκθεξάηνπ. 

Ζ απηνςία αθνξά ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαηεζηξακέλσλ 

θνηληθνεηδώλ από ηελ νδό Ρηδνζπαζηώλ. 

 Καηά ηελ απηνςία δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηξηάληα θνηληθνεηδώλ, όια πιένλ κε 

πξνβιήκαηα απν εληνκνινγηθή πξνζβνιή (θόθθηλν ζθαζάξη), από απηά ζηα είθνζη έλα έρεη 

εθαξκνζηεί δελδξνρεηξνπξγηθή θαη, παξόιν πνπ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα βειηίσζεο. Οη ππόινηπνη ελλέα έρνπλ  

πξνρσξεκέλε θαη δύζθνια αλαζηξέςηκε πξνζβνιή από θόθθηλν ζθαζάξη, κεγάιν  ύςνο, ην 

νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπο, εγθπκνλεί θίλδπλν γηα πηώζε κέξνπο ή 

θαη νιόθιεξσλ ησλ δέληξσλ, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ βαζηέο εγθνιπώζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ  

θνξκνύ. 

 Γλσξίδνπκε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αμία πνπ έρνπλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Αξγνζηνιηνύ, αιιά 

ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε ηηο επηπηώζεηο ελδερόκελεο πηώζεο ηνπο, θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο  (πνπ κόλν λα θαζπζηεξήζνπλ κπνξνύλ 

ηελ εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο) πξνηείλνπκε ηε ζηαδηαθή θνπή θαη απνκάθξπλζε ηνπο, 

ιακβάλνληαο όια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη. Σν ρξνληθό ζεκείν είλαη ζεκαληηθό γηαηί κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ησλ εξγαζηώλ αλάπιαζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο “Ρηδνζπαζηώλ” νπνηαδήπνηε 

εξγαζία απηνύ ηνπ ηύπνπ ζα είλαη ζρεδόλ απαγνξεπηηθή.  

Ζ ρξήζε γεξαλνθόξσλ νρεκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ιόγσ ηνπ κεγάινπ ύςνπο ησλ 

δέλδξσλ.  

Δπηπιένλ ζηελ νδό 21εο Μαίνπ πνπ γίλνληαη εξγαζίεο θύνληαη επηά ιηγνύζηξα, κία 

πηθξνδάθλε θαη έλαο βξαρίησλαο. Σα δέλδξα απηά παξνπζηάδνπλ ζνβαξά κπθεηνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη ν βξαρίησλαο θύεηαη ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδεη ηελ ππάξρνπζα ξάκπα. 

Πξνηείλεηαη ηώξα πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζηελ νδό λα γίλεη θαη ε αληηθαηάζηαζε απηώλ ησλ 

θπηώλ.                            

                                                       Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

ηελ ζπλέρεηα  Ο Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ηεο Δπηηξνπήο  ην κε αξίζκ. πξση. 11/31-01-2019 

έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξγνζηνιίνπ θ. Λνύθα  Νηθνξάηνπ ην 

νπνίν αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:  

 

Θέκα: Κνπή δέλδξσλ ζηελ νδό  Ρηδνζπαζηώλ θαη 21
εο

 Μαΐνπ. 

 

Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο απηνςίαο αξ.πξση. 1622/22-01-2019 ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο Γ.Δ 

άκεο κε ηελ νπνία ε αξκόδηα ππεξεζία πξνηείλεη ηελ ζηαδηαθή θνπή θαη απνκάθξπλζε ησλ 

θνηλίθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Ρηδνζπαζηώλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

έγγξαθν όπσο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δέλδξσλ πνπ θύνληαη ζηελ νδό 21
εο

 Μαΐνπ , ζαο 

θάλσ γλσζηό όηη είκαζηε ζύκθσλνη κε ηελ πξόηαζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ δέλδξσλ θαη πξνηείλνπκε ζηελ ζέζε ηνπο λα ηνπνζεηεζνύλ πιαηύθπιινη 

θνίληθεο πνπ δελ πξνζβάιινληαη από ην ζθαζάξη θαη αλαπηύζζνληαη ζύληνκα.  

Ο Πξόεδξνο 

Λνύθαο Νηθνξάηνο. 
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Ζ Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε : 

Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη  λα γλσκνδνηήζνπλ    θαη λα εηζεγεζνύλ  πξόηαζε ζην Γεκνηηθό 

ζπκβνύιην ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο , δειαδή ηελ ζηαδηαθή 

απνκάθξπλζε ησλ θνηληθνεηδώλ από ηελ νδό Ρηδνζπαζηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

θπηώλ πνπ θύνληαη ζηελ νδό 21
εο

 Μαΐνπ. 

Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ςεθίδνπλ:  Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο- Μνζρνλάο Αιέμαλδξνο - 

Γάθεο Μηραήι -Απνζηνιάηνο Γεξάζηκνο -  Βαλδώξνο Παλαγήο. 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852 /2010,  

   ηελ κε αξίζκ. πξση. 1344/21-01-2019 αίηεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΣΔ  

  ην κε αξηζ. Πξση. 1771/24-01-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ 

Σκήκαηνο ζπληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 ην κε αξίζκ. πξση. 11/31-01-2019 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Αξγνζηνιίνπ 

   ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ :  

 

                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Γλσκνδνηεί  ζεηηθά σο πξνο ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο   θαη εηζεγείηαη πξόηαζε 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα   

ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ θνηληθνεηδώλ πνπ θύνληαη  ζηελ νδό Ρηδνζπαζηώλ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θπηώλ πνπ θύνληαη ζηελ νδό 21
εο

 Μαΐνπ ζην Αξγνζηόιη.                           

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνύισλ όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ηεο παξάηαμεο «Α.Δ.Κ.» θ.θ. Αξαβαληηλόο, Μηλέηνο θαη 

Θσκάο απνρώξεζαλ πξηλ ηελ ςεθνθνξίαο ηεο αξηζκ. 25/2019 απόθαζεο δηόηη 

ζεσξνύλ όηη απηό πνπ γίλεηαη κε ηελ θνπή ησλ θνηλίθσλ είλαη κηα ελέξγεηα 

εγθιεκαηηθή δηόηη αιινηώλεη ηε θπζηνγλσκία, ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

πόιεο.  

Σν πκβνύιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνύλησλ ησλ ζπκβνύισλ θ.θ. ακνύξε, 

θιάβνπ, Κνπξνύθιε θαη Σδσξηδάηνπ πνπ ςεθίδνπλ θαηά, 

  

                                       ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

(Θεηηθές υήθοη 22 ) 

Εγθρίλεη ηελ  ζηαδηαθή αποκάθρσλζε ηφλ θοηληθοεηδώλ ποσ θύοληαη  ζηελ οδό 

Ρηδοζπαζηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηφλ θσηώλ ποσ θύοληαη ζηελ οδό 21
ες

 

Μαΐοσ ζηο Αργοζηόιη ζύκθφλα κε ηελ αρηζκ. 10/2019 απόθαζε ηες Ε.ΠΟΘ.ΖΩ. 

 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 25/2019 

 

     Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 ΣΑ  ΜΔΛΖ  

    Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ                                                                               Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

Πηζηό αληίγξαθν 

Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΣΑΤΡΟ -  ΓΔΡΑΗΜΟ   ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ 
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