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& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ     
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ      
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνχ                                         
Tειέθσλν: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr  
                                                                           

        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14 / 2018 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 223 / 2018                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Πξόηαζε ρσξνζέηεζεο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 31.05.2018 εκέξα 

Πέκπηε θαη ψξα 04.00κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 13764/25.05.2018 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε 

θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -17- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 
2. Κνληνπνύινπ Μαξία 
3. ηδέξεο Ησάλλεο 
4. Γθόλεο Παλαγηψηεο 
5. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
6. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
7. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
8. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
9. Φύιια ηπιηαλή 
10. Γηώηζαο ππξίδσλ 
11. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
12. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
13. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
14. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
15. Κνιώληα Υξχζα 
16. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
17. Γθηόθα Σεξςηρφξε 

 

 

 

 

 

 

1. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
2. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
3. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
4. Παπακηραήι σηήξηνο 
5. Φσηεηλνύ Εσή 
6. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
7. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
8. Ζζαΐαο σηήξηνο 
9. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
10. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
11. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
12. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
13. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
14. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
15. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
16. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Αλαθνηλψζεηο- Δξσηήζεηο-Σνπνζεηήζεηο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αλαθνηλψζεσλ-Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ πξνζήιζαλ 

νη θ.θ. Κνληαμήο Γ., Γθηδηψηεο Α., Γηαλλαθφπνπινο Β., Παπακηραήι ., 

Πεηζαηψδε Δ., Ατδίλε-Παπαζηδέξε . θαη Φσηεηλνχ Ε. 

3. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Ζζαΐαο . 

4. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Φσηεηλνχ Ε. 

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ. Καςνθεθάινπ Δ., 

Πεηζαηψδε Δ. θαη Φχιια . 

6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Γηαλλαθφπνπινο Β. 

7. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Γηαλλαθφπνπινο Β. 

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Γθηφθα Σ. 

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Κνληνπνχινπ Μ. 

10. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα, νη θ. Γθφλεο Π. θαη  

Ζζαΐαο ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

11. Πξνηάζζεηαη νκφθσλα ην 12ν, 13ν, 14ν, 15ν, 16ν, 17ν, 18ν θαη 19ν Ζ.Γ. ζέκα 

ηνπ 8νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 

12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 12ν, 13ν, 14ν, 15ν, 16ν θαη 17ν Ζ.Γ. 

ζέκα, ν θ. Ζζαΐαο ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

13. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 18ν θαη 19ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Γθφλεο Π. 

θαη  ε θα. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

14. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 19ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α. 

15. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 19ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Ενξκπάο Β. 

βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

16. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 8ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ. Γηαλλαθφπνπινο 

Β. θαη Κξεηηθίδεο Κ. 

17. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 9ν Ζ.Γ. ζέκα, ε θα Ατδίλε-

Παπαζηδέξε ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

18. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 10ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Γθφλεο Π. 

19. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 25ν, 26ν, 27ν θαη 28ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. 

Γθηδηψηεο Α., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

20. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 29ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Γθηδηψηεο Α. 

21. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 37ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Ενξκπάο Β. 

 

Δπί ηνπ 7νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ «Πξφηαζε 

ρσξνζέηεζεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ» 

θαη παξαθαιψ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γ. Κνληαμή λα ην εηζεγεζεί. 

ΚΟΝΣΑΞΖ Γ.: Λακβάλνληαο ππφςε : 

1. ην άξζξν 13 Β.Γ.19-12-1955, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ 

Β.Γ.24-09-1958 (ΦΔΚ171Α/1958), άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 703/1970 (ΦΔΚ 219Α/70), ην 

άξζξν 3 Ν.1080/80 (ΦΔΚ 246Α/1980) θαη ην άξζξν 16 ηνπ Ν.3254/2004 

(ΦΔΚ137Α/2004) 

2. ην άξζξν 54 ηνπ Ν.1416/84 (ΦΔΚ 18Α/1984)  «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

Απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
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3. ην Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2Α/1989) «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

4. ην Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), 

φπσο ηζρχεη 

5. ην Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη, 

6. ην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο ΤΠΔΚΑ 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ2621/31.12.2009) 

«Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θπθινθνξία πεδψλ» 

7. ην κε αξ. πξση. 47021/33985/11.09.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο 

8. ην κε αξ. πξση. 47023/33987/29.08.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο. 

9. ην κε αξ.πξση.2501/9/1/1-β/24/02/2018 (αξ. πξση. Γήκνπ 6439/13.03.2018) 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο Αηηηθήο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε απάληεζε ηνπ κε 

αξ. πξση. 2657/29.01.2018 εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

πληάρζεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ πηζαλψλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

γηα ηελ ελδερφκελε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηφπηλ αίηεζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο δηέιεπζεο θαη αζθάιεηαο  θιπ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

1. δηάγξακκα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε 

δψλε έθηαζεο 1025 η.κ. εληφο ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε παξαρψξεζε 

ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ πιαηεία,  

2. δηάγξακκα ηεο πιαηείαο Κνξαή, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη δψλεο έθηαζεο 

81.28η.κ. εληφο ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ πιαηεία, 

3. δηάγξακκα ηεο νδνύ Αγ. Ησάλλε αξ. 71 ζην ΟΣ12 κεηαμύ ησλ νδώλ 

Αζεκαθνπνύινπ θαη Αζαλαζίνπ Γηάθνπ φπνπ ζεκεηψλεηαη ε δψλε έθηαζεο 

104.60 η.κ., επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη έκπξνζζελ ησλ θαηαζηεκάησλ “Libre”, 

πξψελ “Gigi’s” , “Mirador”, “Stars”, 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαιείηαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε 

παξαρώξεζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ φπσο θαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα θαη λα εηζεγεζεί ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

εκεηψλεηαη φηη, εθφζνλ ιεθζεί Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απηή απνηειεί 

θαλνληζηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Ν.3463/2006 (αξζ.79, παξ.1δ) θαη δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ην πιήξεο θείκελφ 

ηεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

284 θαη πεξίιεςε απηήο ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. Ζ ίδηα 

απφθαζε κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

θαηαρσξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (αξζ.79, παξ.4). 
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Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 31/2018 απφθαζε, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο απνθάζηζε ηε ρσξνζέηεζε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φπσο απηνί απεηθνλίδνληαη  ζηα ζρεδηάγξακκα ηεο εηζήγεζεο  

θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Σξνραίαο Αηηηθήο 

 

 Δληφο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε 

δψλε έθηαζεο 1025 η.κ. εληφο ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε παξαρψξεζε 

ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ πιαηεία.  

ΑΔΑ: Ω4ΥΥΩ6Υ-Ο8Ω



7 

 

 Δληφο ηεο πιαηείαο Κνξαή, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη δψλεο έθηαζεο 81.28η.κ. 

εληφο ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ πιαηεία. 

      Δπί ηεο νδνύ Αγ. Ησάλλνπ  ζην ΟΣ12 κεηαμύ ησλ νδώλ Αζεκαθνπνύινπ 

θαη Αζαλαζίνπ Γηάθνπ φπνπ ζεκεηψλεηαη ε δψλε έθηαζεο 104.60 η.κ., επί 

ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Καη θαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
 
Λακβάλνληαο ππόςε:  

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 Β.Γ.19-12-1955, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ 

Β.Γ.24-09-1958 (ΦΔΚ171Α/1958), άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 703/1970 (ΦΔΚ 219Α/70), ην άξζξν 3 

Ν.1080/80 (ΦΔΚ 246Α/1980) θαη ην άξζξν 16 ηνπ Ν.3254/2004 (ΦΔΚ137Α/2004) 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.1416/84 (ΦΔΚ 18Α/1984)  «Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Απνθέληξσζεο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2Α/1989) «Αλακόξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

4. ην Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), όπσο ηζρύεη 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 2 ηεο Απόθαζεο ΥΠΔΚΑ 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ2621/31.12.2009) 

«Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ 

νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θπθινθνξία πεδώλ» 

7. Τν κε αξ.πξση.47021/33985/11.09.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

8. Τν κε αξ. πξση.47023/33987/29.08.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

9. Τν κε αξ.πξση.2501/9/1/1-β/24/02/2018 (αξ. πξση. Γήκνπ 6439/13.03.2018) έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Τξνραίαο Αηηηθήο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ παξαρώξεζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε απάληεζε ηνπ κε αξ. πξση. 2657/29.01.2018 εγγξάθνπ ηνπ 

Γήκνπ. 

10. Τελ ππ΄ αξηζκ. 31/2018 θαηά πιεηνςεθία ιεθζείζα απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

Μεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Γθηδηψηε Α.,  ν νπνίνο ςήθηζε αξλεηηθά 
 

θαηά πιεηνςεθία  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη ηε ρσξνζέηεζε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φπσο απηνί απεηθνλίδνληαη  ζηα ζρεδηάγξακκα ηεο εηζήγεζεο  

θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Σξνραίαο Αηηηθήο, ηα νπνία πξέπεη λα 

δεκνζηεπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

 Δληφο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε 

δψλε έθηαζεο 1025 η.κ. εληφο ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε 

παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ 

πιαηεία.  

 Δληφο ηεο πιαηείαο Κνξαή, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη δψλεο έθηαζεο 81.28η.κ. 

εληφο ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη θάζε έηνο ε παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ πιαηεία. 

        Δπί ηεο νδνύ Αγ. Ησάλλνπ  ζην ΟΣ12 κεηαμύ ησλ νδώλ Αζεκαθνπνύινπ 

θαη Αζαλαζίνπ Γηάθνπ φπνπ ζεκεηψλεηαη ε δψλε έθηαζεο 104.60 η.κ., επί 

ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 223  / 2018 

 
 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 

 

 

 

 

Κνληνπνύινπ Μαξία, ηδέξεο Ησάλλεο, 
ηδέξεο Ησάλλεο, Κνιώληα Υξχζα, 

Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, 
Παπακηραήι σηήξηνο, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο, 

Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο, Γηώηζαο ππξίδσλ, 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Γθηδηώηεο Αλδξέαο, 

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
            ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, Ενξκπάο Βαζίιεηνο, 

      Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 
Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
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