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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.26/23-11-15
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Απιθμόρ απόθαζηρ

450/2015

Πεπίλητη:
Καθοπιζμόρ Κοινόσπηζηυν σώπυν ηηρ Δ.Κ. Νάοςζαρ και ηυν Σοπικών
Κοινοηήηυν, για ηην ππαγμαηοποίηζη Θπηζκεςηικών εοπηών, εμποποπανηγύπευν
και λοιπών εκδηλώζευν
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 23ε ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2015
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.30629/19-11-15 πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 30 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημοηικοί ύμβοςλοι
Απνζηφινπ Απφζηνινο , Πξφεδξνο
Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
Παζρνχια Υξπζνχια
Γάγγαο ηέιιηνο
Μάληζηνο Γεκήηξηνο
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο
έπθαο Γεκήηξηνο
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
Μπίιεο Πξνθφπηνο
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
Βαιζακίδεο ηαχξνο
Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά
Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)
Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
Σνξνξή Μαξία
Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
Αδακίδεο Παχινο
Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα
Γηαλλνχιεο Ησάλλεο
Γθαξλέηαο Ησάλλεο
Βαδφιαο Δκκαλνπήι
Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
Ρίδνο Γεκήηξηνο
Γεκεζθήο Γεκήηξηνο
Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο
Λαθελάλνο Αγγειάθεο

ΑΠΟΝΣΕ
Δημοηικοί ύμβοςλοι
1. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
2. Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)
3. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
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ΠΑΡΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ
Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ
ηνγηάλλεο Υξήζηνο
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ
Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ
Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ

ΑΠΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
1. Καιπαμίδνπ νθία
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
2. παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ
3. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
4. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ
5. Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ
6. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Σν 28ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο πξψην ζέκα, κεηά ηε
ζπδήηεζε ησλ δχν πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 28νπ ζέκαηνο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ
1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ε Σζαγθαιίδνπ θαη δελ επέζηξεςε κέρξη ην
πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξηλ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Καξακπαηδφο, Αδακίδεο, Γηαλλνχιεο, Γθαξλέηαο,
Σξηαληαθχιινπ θαη δελ επέζηξεςαλ κέρξη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη θ.Μπαιηαηδίδνπ, Βαδφιαο ςήθηζαλ ζην 13ν ζέκα, ελψ απνρψξεζαλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε θαη δελ επέζηξεςαλ κέρξη ην πέξαο ηεο.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ιφγσ έδσζε ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, θ. Γεκήηξην Μάληζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ
ζψκαηνο ηελ ππ΄αξ. 60/2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηνλ Καζνξηζκφ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ γηα ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα θαη εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο. χκθσλα κε ηελ ππ΄αξ.60/2015 Απφθαζε ηεο επηηξνπήο:
« Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: «1.Οη
δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο: ... δ)
Καζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο: …. δ2. Γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ
θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.»
Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο εηζεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1B v) ηνπ Ν.3852/2010 ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. ελψ θαηά ηελ
παξ.2δ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δηαηππψλεη
πξνηάζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηε ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη
ιεηηνπξγία ησλ πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ αιζψλ, θήπσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη γεληθά
φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.

2

ΑΔΑ: Ω6ΣΞΩΚ0-3Θ5

χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ρψξνη
γηα ρξήζε:




























Δημοηική Κοινόηηηα Νάοςζαρ. Αξ. απφθαζεο 60/2015
.Πιαηεία Καξαηάζνπ(θεληξηθή)
.Πιαηεία Γεκαξρίαο
.Πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ
.Πιαηεία ζηε ζπκβνιή ησλ Γιπλνχ θαη Μπνπκπνπιίλαο (Μαλδξί)
.Πάξθν Κεξακνπνηείνπ
.Υψξνο πξαζίλνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίαο Παξαζθεπήο
.Σκήκα Γεκνηηθνχ Πάξθνπ πιεζίνλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ( λπλ parking)
.Πιαηεία Δηξήλεο Ο.Σ. 13 θαη Ο.Σ. 45
.Πιαηεία Αισλίσλ
.Γεκνηηθφ Πάξθν
.Πιαηεία Αγίαο Σξηάδαο
.Γηεχξπλζε ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγ. Γεκεηξίνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Κπξηαθίδε
.Πάξθν πεξηνρή Γεπέδνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Υατδεπηνχ & Δζληθήο Αληίζηαζεο
.Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ
.Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο Μαθεδνλίαο)
.Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο 25εο Μαξηίνπ)
.Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο Θ. Γ. Λαλαξά)
.Πεδφδξνκνο Μπηγθάλνπ
.Πεδφδξνκνο νισκνχ
.Πεδφδξνκνο Μαιάκνπ
.Πεδφδξνκνο Παλαγνχιε
.Πεδφδξνκνο ζην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν - Καξαλάηζηνπ
.Γίθηπν πεδνδξφκσλ πεξηνρήο 5νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
.Παξθάθη ζηελ πεξηνρή Μνπζηαθά
.Πξαζηά Αξάπηηζαο
.Αθάιππηνη ρψξνη ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο ¨Παλφξακα¨
.Όια ηα πεδνδξφκηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νάνπζαο κεγαιχηεξνπ πιάηνπο ησλ 1,5 m



Σοπικό ςμβούλιο Αγγελοσυπίος . Αξ. απφθαζεο 7/2015
(4-6-2015 αξ. πξση. :13778)
Πποηεινόμενοι σώποι:
κέζα ζην ρψξν ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Δηξελνχπνιεο , κπξνζηά απφ ηνλ
παιηφ ζπλεηαηξηζκφ θαη κπξνζηά ζηνλ δξφκν , απφ ηελ κεξηά ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο Δηξελνχπνιεο επί ηεο Λ.Δηξήλεο .



Σοπικό ςμβούλιο Πολςπλαηάνος . Αξ. απφθαζεο 7/2015
(4-6-2015 αξ. πξση. :13778)
Πποηεινόμενοι σώποι :
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο , είλαη γχξσ απφ ηελ
πιαηεία Γεκνθξαηίαο Πνιππιαηάλνπ , απέλαληη απφ ηελ νηθία ηνπ θ.Κειεζίδε Γεκήηξηνπ
έσο ηελ νηθία ηνπ θ. Αιεμηάδε Αληψληνπ . Μπξνζηά ζην Ζξψσλ θαη ηελ νηθία ηνπ Πξφηνπ
Ησάλλε. Μπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Μαπξφπνπινπ θαη κπξνζηά ζην πνιηηηζηηθφ
θέληξν . ηελ Λ. εηξήλεο απφ Σνξηνπίδε Γεψξγην έσο Καξαιή Νηθφιαν , δεμηά θαη
αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ .
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Σοπικό ςμβούλιο Ζεπβοσυπίος . Αξ. απφθαζεο 7/2015
(4-6-2015 αξ. πξση. :13778)
Πποηεινόμενοι σώποι :
Άνυ Ζεπβοσώπι :ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζην Άλσ Εεξβνρψξη είλαη κπξνζηά ζηελ εθθιεζία
θαη ηελ πιαηεία Καπεηάλ Εέξβα απφ ηελ δεμηά κεξηά. Μπξνζηά ζηελ , απφ ην θαηάζηεκα
ηνπ θ. Γαηηαλίδε Πέηξνπ έσο ην ηέινο ηνπ γεπέδνπ .
Παλαιό Ζεπβοσώπι :κπξνζηά θαη απέλαληη απφ ην αλαςπθηήξην , επί ηεο νδνχ Λ.Δηξήλεο.
Απσάγγελορ : κπξνζηά απφ ηελ πιαηεία επί ηεο νδνχ Λ. Δηξήλεο .



Απκοσώπι : Σοπικό ςμβούλιο Απκοσυπίος ( 7/10/2015 αξ. πξση. 2)
Πποηεινόμενοι σώποι :
ν δξφκνο απφ ηελ πιαηεία πξνο ην αζιεηηθφ θέληξν.



Μαπίνα : Σοπικό ςμβούλιο Μαπίναρ (29/9/2015 αξ. πξση . 25581 )
Πποηεινόμενοι σώποι :
Δπί φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ Μαξίλα – Γηαλλαθνρσξίνπ , θεληξηθή
πιαηεία Μαξίλαο θαζψο θαη ην πξναχιην παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη έκπξνζζελ
δξφκνπ ζηνλ παιαηφ πλ/ζκφ Μαξίλαο .



Λεςκάδια : Σοπικό ςμβούλιο Λεςκαδίυν (αξ. απφθαζεο 8/2015 , αξ.
πξση.22436/31/8/2015 )
Πποηεινόμενοι σώποι :
Ο δξφκνο θαηά κήθνο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Λεπθαδίσλ
Ο δξφκνο θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη ζηα πεχθα



Υαπίεζζα : Σοπικό ςμβούλιο Υαπίεζζαρ (αξ. απνθ. 11/2015 , πξαθηηθφ 5/2015)
Πποηεινόμενοι σώποι :
Ο δξφκνο κπξνζηά απφ ηελ εθθιεζία , ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη ην ζρνιείν .
Μειινληηθά , κπνξεί λα δηνξγαλσζεί εκπνξνπαλήγπξε ζην νηθφπεδν κε αξ. ηεκ. 113Β
δίπια απφ ην κεγάιν πάξθν .



Κοπανόρ : Σοπικό ςμβούλιο Κοπανού (αξ. απνθ. 13/2015 , πξαθηηθφ 10/2015)
Πποηεινόμενοι σώποι :
Σα ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα: πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Πιαηάληα απέλαληη απφ
ηελ εθθιεζία .
Δκπνξνπαλήγπξε :ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ
Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζπιιφγσλ , ζσκαηείσλ θαη ινηπέο εθδειψζεηο : ζηελ θεληξηθή
πιαηεία θαη ζηελ πεξηνρή Πιαηάληα
Ζ ιεηηνπξγία ρσξηνχ ηνπ Αη Βαζίιε : ζηελ θεληξηθή πιαηεία
 Επιζκοπή : Σοπικό ςμβούλιο Επιζκοπήρ (αξ. πξση. 30556 , 18/11/2015)
Πποηεινόμενοι σώποι:
Ζ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ – Δζληθήο Αληηζηάζεσο
 Μονόζπιηα : Σοπικό ςμβούλιο Μονοζπίηυν
Πποηεινόμενοι σώποι :
Οη δχν πιαηείεο ηνπ ρσξηνχ κε ηνλ αλακεηαμχ ηνπο δξφκν ( Π. Μειά ) θαη ην νηθφπεδν
αξ. ηεκ . 105.
Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο Γηαλλαθνρσξίνπ, Ρνδνρσξίνπ θαη ηελεκάρνπ απάληεζαλ φηη ζηνπο
θαηά ηφπνπο νηθηζκνχο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη παλεγχξηα θαη εκπνξνπαλεγχξεηο θαη
δελ δηαηίζεληαη πξνο ηνχην θνηλφρξεζηνη ρψξνη.
4

ΑΔΑ: Ω6ΣΞΩΚ0-3Θ5

Ζ επηηξνπή εγθξίλεη νκφθσλα ηνπο φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα , εκπνξνπαλεγχξεηο αιιά θαη ινηπέο
εθδειψζεηο θαη ζέηεη ηελ απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ςήθηζε».
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ο Πξφεδξνο έζεζε ζην ζψκα ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πξνο
ςήθηζε.
ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη ελλέα (29) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Απνζηφινπ, Παζρνχια,
Γάγγαο, Μάληζηνο, Λνγδαλίδεο, Παξζελφπνπινο, έπθαο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο,
Μπίιεο, Σδνπβάξαο, Βαιζακίδεο, Οξδνπιίδεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Καξαλάηζηνο,
Σνξνξή, Σάθε-Σδέπνπ, Καξακπαηδφο, Αδακίδεο, Μπαιηαηδίδνπ, Γηαλλνχιεο, Γθαξλέηαο,
Βαδφιαο, Σξηαληαθχιινπ Ρίδνο, Γεκεζθήο, Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο
Ζ θ. Σζαγθαιίδνπ, απνπζίαδε θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Σν Γ.., χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαλεξή ςεθνθνξία θαη έρνληαο ππφςε:
 ην άξζξν 73 παξ.1B v) θαη ηελ παξ.2δ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010
 ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006
 ηελ ππ΄αξ.60/2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο
 ηηο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα,
εκπνξνπαλεγχξεηο αιιά θαη ινηπέο εθδειψζεηο, σο θαησηέξσ:
Δημοηική Κοινόηηηα Νάοςζαρ.
 .Πιαηεία Καξαηάζνπ(θεληξηθή)
 .Πιαηεία Γεκαξρίαο
 .Πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ
 .Πιαηεία ζηε ζπκβνιή ησλ Γιπλνχ θαη Μπνπκπνπιίλαο (Μαλδξί)
 .Πάξθν Κεξακνπνηείνπ
 .Υψξνο πξαζίλνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίαο Παξαζθεπήο
 .Σκήκα Γεκνηηθνχ Πάξθνπ πιεζίνλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ( λπλ parking)
 .Πιαηεία Δηξήλεο Ο.Σ. 13 θαη Ο.Σ. 45
 .Πιαηεία Αισλίσλ
 .Γεκνηηθφ Πάξθν
 .Πιαηεία Αγίαο Σξηάδαο
 .Γηεχξπλζε ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγ. Γεκεηξίνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Κπξηαθίδε
 .Πάξθν πεξηνρή Γεπέδνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Υατδεπηνχ & Δζληθήο Αληίζηαζεο
 .Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ
 .Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο Μαθεδνλίαο)
 .Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο 25εο Μαξηίνπ)
 .Πιαηεία ζηηο παιαηέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο (νδφο Θ. Γ. Λαλαξά)
 .Πεδφδξνκνο Μπηγθάλνπ
 .Πεδφδξνκνο νισκνχ
 .Πεδφδξνκνο Μαιάκνπ
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.Πεδφδξνκνο Παλαγνχιε
.Πεδφδξνκνο ζην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν - Καξαλάηζηνπ
.Γίθηπν πεδνδξφκσλ πεξηνρήο 5νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
.Παξθάθη ζηελ πεξηνρή Μνπζηαθά
.Πξαζηά Αξάπηηζαο
.Αθάιππηνη ρψξνη ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο ¨Παλφξακα¨
.Όια ηα πεδνδξφκηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νάνπζαο κεγαιχηεξνπ πιάηνπο ησλ 1,5 m



Σοπική Κοινόηηηα Αγγελοσυπίος
κέζα ζην ρψξν ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Δηξελνχπνιεο , κπξνζηά απφ ηνλ
παιηφ ζπλεηαηξηζκφ θαη κπξνζηά ζηνλ δξφκν, απφ ηελ κεξηά ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο Δηξελνχπνιεο επί ηεο Λ.Δηξήλεο .



Σοπική Κοινόηηηα Πολςπλαηάνος .
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, είλαη γχξσ απφ ηελ
πιαηεία Γεκνθξαηίαο Πνιππιαηάλνπ , απέλαληη απφ ηελ νηθία ηνπ θ.Κειεζίδε Γεκήηξηνπ
έσο ηελ νηθία ηνπ θ. Αιεμηάδε Αληψληνπ . Μπξνζηά ζην Ζξψσλ θαη ηελ νηθία ηνπ Πξφηνπ
Ησάλλε. Μπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Μαπξφπνπινπ θαη κπξνζηά ζην πνιηηηζηηθφ
θέληξν. ηελ Λ. Δηξήλεο απφ Σνξηνπίδε Γεψξγην έσο Καξαιή Νηθφιαν, δεμηά θαη
αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ .



Σοπική Κοινόηηηα Ζεπβοσυπίος .
Άνυ Ζεπβοσώπι :ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζην Άλσ Εεξβνρψξη είλαη κπξνζηά ζηελ εθθιεζία
θαη ηελ πιαηεία Καπεηάλ Εέξβα απφ ηελ δεμηά κεξηά. Μπξνζηά ζηελ , απφ ην θαηάζηεκα
ηνπ θ. Γαηηαλίδε Πέηξνπ έσο ην ηέινο ηνπ γεπέδνπ .
Παλαιό Ζεπβοσώπι :κπξνζηά θαη απέλαληη απφ ην αλαςπθηήξην , επί ηεο νδνχ Λ.Δηξήλεο.
Απσάγγελορ : κπξνζηά απφ ηελ πιαηεία επί ηεο νδνχ Λ. Δηξήλεο .



Σοπική Κοινόηηηα Απκοσυπίος
ν δξφκνο απφ ηελ πιαηεία πξνο ην αζιεηηθφ θέληξν.



Σοπική Κοινόηηηα Μαπίναρ
Δπί φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ Μαξίλα – Γηαλλαθνρσξίνπ , θεληξηθή
πιαηεία Μαξίλαο θαζψο θαη ην πξναχιην παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη έκπξνζζελ
δξφκνπ ζηνλ παιαηφ πλ/ζκφ Μαξίλαο .



Σοπική Κοινόηηηα Λεςκαδίυν
Ο δξφκνο θαηά κήθνο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Λεπθαδίσλ
Ο δξφκνο θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη ζηα πεχθα



Σοπική Κοινόηηηα Υαπίεζζαρ
Ο δξφκνο κπξνζηά απφ ηελ εθθιεζία , ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη ην ζρνιείν .
Μειινληηθά , κπνξεί λα δηνξγαλσζεί εκπνξνπαλήγπξε ζην νηθφπεδν κε αξ. ηεκ. 113Β
δίπια απφ ην κεγάιν πάξθν .



Σοπική Κοινόηηηα Κοπανού
Σα ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα: πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Πιαηάληα απέλαληη απφ
ηελ εθθιεζία .
Δκπνξνπαλήγπξε :ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ
Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζπιιφγσλ , ζσκαηείσλ θαη ινηπέο εθδειψζεηο : ζηελ θεληξηθή
πιαηεία θαη ζηελ πεξηνρή Πιαηάληα
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Ζ ιεηηνπξγία ρσξηνχ ηνπ Αη Βαζίιε : ζηελ θεληξηθή πιαηεία
 Σοπική Κοινόηηηα Επιζκοπήρ
Ζ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ – Δζληθήο Αληηζηάζεσο
 Σοπική Κοινόηηηα Μονοζπίηυν
Οη δχν πιαηείεο ηνπ ρσξηνχ κε ηνλ αλακεηαμχ ηνπο δξφκν ( Π. Μειά ) θαη ην νηθφπεδν αξ.
ηεκ . 105.
ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο Γηαλλαθνρσξίνπ, Ρνδνρσξίνπ θαη ηελεκάρνπ, θαζψο ζηνπο θαηά
ηφπνπο νηθηζκνχο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη παλεγχξηα θαη εκπνξνπαλεγχξεηο δελ
δηαηίζεληαη πξνο ηνχην θνηλφρξεζηνη ρψξνη.
Ακποηελεύηια διάηαξη
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 450/2015
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

ΣΑ ΜΕΛΗ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
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