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                                                         ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το πρακτικό τθσ  αρικμ. 14/2019 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ τθσ  Κοινότθτασ  Καςτοριάσ. 
 
τθν Καςτοριά ςιμερα Σετάρτθ 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 ςυνιλκε ςτο Δθμοτικό 
Κατάςτθμα το υμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ Καςτοριάσ ςε τακτικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ φςτερα από τθν 
αρικμ. Πρωτ: 24445 /13-12-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου τθσ Κοιν. Καςτοριάσ που 
δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ 
υμβοφλουσ  (άρκρο 67 , 68 και 69 του Δ.Κ.Κ. του Ν.3852/2010) για τθν ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ 
ςτα πιο κάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ θ Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 11  υμβοφλων  
ιταν: 

                                          

     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

 1.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΤΡΑΚΛΗ                                                            
   2.ΝΑΟΤΜ ΖΑΛΑΜΗΣΟ                                                            1 ΖΗΗ ΠΗΣΑ   
   3.ΑΡΓΤΡΙΟ ΗΡΓΗ                                                                       2 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΝΑΟΤΜ 

 4.ΑΡΓΤΡΙΟ ΚΡΑΝΙΑ                                                                   3 ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΡΗΜΟΤ-       
 5.ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΕΣΖΙΔΗ                                                            ΜΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 6.ΠΕΣΡΟ ΝΣΟΤΚΑ 
 7.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΗΣΙΔΗ   
 8. ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΤ                                                                                                         
 
 
 τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο Διαμαντόπουλοσ Θεοχάρθσ, υπάλλθλοσ του Διμου 
Καςτοριάσ, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
Η Πρόεδροσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και 
ειςθγικθκε,  ωσ εξισ τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ: 
 

ΘΕΜΑ: 8ο Ειςιγθςθ τθσ Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Καςτοριάσ Χαροφλασ Κουράκλθ  για τθν 
δθμιουργία δφο (2)χώρων φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευμάτων (μόνο βραχυχρόνια ςτάςθ , όχι 
ςτάκμευςθ)προσ διευκόλυνςθσ των  εμπορικών καταςτθμάτων: 
α)Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ ςυμβολι τθσ  με τθν πάροδο Αμφντα 
β) τθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με  11θσ Νοεμβρίου. 

 

Αρικµόσ Απόφαςθσ :77/2019 
 
Η  Πρόεδροσ ειςθγοφμενθ το ανωτζρω κζµα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ηιτθςε από τα µζλθ  τθσ  
Κοινότθτασ να γνωμοδοτιςουν ςχετικά  με τθν δθμιουργία δφο (2)χϊρων φορτοεκφόρτωςθσ 
εμπορευμάτων προσ διευκόλυνςθσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων:  α)Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ 
ςυμβολι τθσ  με τθν πάροδο Αμφντα 
β) τθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με  11θσ Νοεμβρίου. 

 



 
 
 

    Κατόπιν τοφτων ςασ καλϊ να ψθφίςετε ςχετικά 
Σο υμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ Καςτοριάσ αφοφ ζλαβε υπόψθ   τισ διατάξεισ του Δ.Κ.Κ. και 
μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ: 
 

                                    Α π ο φ α ς ί η ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 Δζχεται τθν ειςιγθςθ τθσ Προζδρου και ειςθγείται  ςτθν Επιτροπι Ποιότθτα Ζωισ για τθν 
δθμιουργία δφο (2)χώρων φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευμάτων (μόνο βραχυχρόνια ςτάςθ , όχι 
ςτάκμευςθ)προσ διευκόλυνςθσ των  εμπορικών καταςτθμάτων τθσ πόλθσ μασ: 
α)Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ ςυμβολι τθσ  με τθν πάροδο Αμφντα 
β) τθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με  11θσ Νοεμβρίου. 
 

 Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 77 /2019 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί: 

           H   ΠΡΟΕΔΡΟ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                         ΣΑ ΜΕΛΗ 

      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΤΡΑΚΛΗ            ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ     ΑΡΓΤΡΙΟ ΗΡΓΗ   
                                                                                                                       ΝΑΟΤΜ ΖΑΛΑΜΗΣΟ 
                                                                                                                       ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΤ 
                                                                                                                       ΑΡΓΤΡΙΟ ΚΡΑΝΙΑ 
                                                                                                                       ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΕΣΖΙΔΗ 
                                                                                                                       ΠΕΣΡΟ ΝΣΟΤΚΑ 
                                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΗΣΙΔΗ                                                                                                                        
           
 

                                      
 

 


