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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

 

Από ηο Ππακηικό ηηρ 12ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Σοπικού ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ 

Κοινόηηηαρ Γποζιάρ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Σνπνζέηεζε   θαηεπζπληήξηωλ  πηλαθίδωλ  ζηε  Δεκνηηθή 

Κνηλόηεηα  Δξνζηάο 

 
   ηε Δξνζηά ζήκεξα, 30 Μαϊνπ 2011 θαη ώξα 09.00, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην, 

ύζηεξα από ηελ 14473/25-05-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε 

λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 2 θαη 86 ηνπ 

Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε 

ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα πέληε (5) κέιε ήηνη: 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηωαννίδηρ Υαπάλαμπορ               

2.Μήλα Λαμππινή                           

3.Σεσλικίδηρ Μισαήλ 

4.Κωνζηανηίνος Παναγιώηηρ-Βίκηωπ 

5.Καπκούληρ Νικόλαορ 

 

  Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα   εϊληή   Μαξία 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα 

εμήο: 

   

ύκθωλα κε ην άξζξν 83   παξ. 2 αξ. ε,ηα,ηβ  θαη  ηδ  ηνπ  Ν. 

3852/2010,  θαηά  ην νπνίν ην πκβνύιην  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  

εθθξάδεη  γλώκεο θαη δηαηππώλεη  πξνηάζεηο  γηα  ηελ  θπθινθνξία  θαη  

ζπγθνηλωλία  ηεο  πεξηνρήο  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο,γηα  ηε  

ιεηηνπξγία  θαη  αλάπηπμε ηεο  πεξηνρήο  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο,  

ώζηε  λα  επηηπγράλεηαη  ε  θαιύηεξε εμππεξέηεζε  ηωλ  θαηνίθωλ  ηεο,  

θαη  γηα  ηελ  εύξπζκε  ιεηηνπξγία  ηωλ  παξερόκελωλ  ππεξεζηώλ  ζηελ  

πεξηθέξεηα  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο,  αλαθέξεη  όηη: 

  Καηόπηλ   αηηήκαηνο   επηρεηξήζεωλ,  πνπ   δξαζηεξηνπνηνύληαη  ζην  

εζωηεξηθό  εκπνξηθό  ηκήκα  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο   Δξνζηάο,  γηα  

ηελ  ηνπνζέηεζε  ζε  ππνδεηθλπόκελα  από  ην  Δήκν  ζεκεία  

θαηεπζπληήξηωλ  πηλαθίδωλ  κε  πεξηερόκελν  θαηεπζύλζεηο  θπθινθνξίαο  

θαη  δεκόζηεο  ή  δεκνηηθέο  ππεξεζίεο,  ζηηο  νπνίεο  λα  ππάξρεη  θαη  



ε  δπλαηόηεηα   ηνπνζέηεζεο  θαηεπζπληήξηωλ  πηλαθίδωλ  γηα  ηηο  

δξαζηεξηνπνηνύκελεο  ζηελ  πεξηνρή  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  Δξνζηάο  

επηρεηξήζεηο,  πνπ  επηζπκνύλ  λα  πξνβιεζνύλ  θαη  λα  θαηαζηήζνηπλ  

εύθνιε  ηελ  πξόζβαζε  πξνο  απηέο,  πξνηείλεηαη  ε  ηνπνζέηεζε  

θαηεπζπληήξηωλ  πηλαθίδωλ  κε  αληηθείκελη  θαηεπζύλζεηο  θπθινθνξίαο  

[  π.ρ.  ΠΡΟ  ΣΑΜΑΣΑ,  ΠΡΟ  ΑΝΟΙΞΗ,  ΠΡΟ  ΕΘΝΙΚΗ  ΟΔΟ ]  θαη  

δεκνζίωλ  ή  δεκνηηθώλ  ππεξεζηώλ  [  π.ρ.  ΠΡΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΟ  ΥΟΛΕΙΟ  

ΔΡΟΙΑ,  ΠΡΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  ΔΡΟΙΑ],  ζηηο  νπνίεο  

λα  ππάξρεη  θαη  ράξηεο  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο   Δξνζηάο,  ζε  

θύξηα  ζεκεία  ηνπ  νδηθνύ  δηθηύνπ  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο, 

ππνδεηρζεζόκελα   θαηόπηλ  κειέηεο  ηεο  Σερληθήο  Τπεξεζίαο  ηνπ  

Δήκνπ,  ζηηο  νπνίεο  πηλαθίδεο   ζα  κπνξνύλ  λα  ηνπνζεηνύλ  

θαηεπζπληήξηεο  πηλαθίδεο  θαη  νη  ελδηαθεξόκελνη  πξνο  πξνβνιή  ηεο  

πξνζβαζηκόηεηαο  ηωλ  επηρεηξήζεώλ  ηνπο   επηρεηξεκαηίεο  ηεο  

Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  κε  δηθή  ηνπο  δαπάλε  θαηαζθεπήο  ζπληήξεζεο  

απηώλ,  θαζώο  θαη  θαηαβάιινληαο  ωο  εηήζην  κίζζωκα  πξνο  ην  Δήκν  

ην  πνζό  ηωλ  πελήληα [50] επξώ  αλά  πηλαθίδα  από  ην  επόκελν  ηεο  

θαηαζθεπήο  έηνο. 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

   

   ςμθωνούν   με  ηην  ειζήγηζη   ηος  Πποέδπος,  με  ηην  πποϋπόθεζη  να  

ςπάπξει  ζςγκεκπιμένη  μελέηη  για  ηην  εγκαηάζηαζη,  ηα  ζημεία  και  

ηην  ζςνηήπηζη   ηων  καηεςθςνηήπιων  πινακίδων. 

 

 

 

   Ζ Απόθαζη αςηή πήπε ηον απιθμό 30  /11 και ςπογπάθεηαι από όλα ηα 

μέλη ηος Σοπικού ςμβοςλίος πος ζςμμεηείσαν ζηη ςνεδπίαζη. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ-ΒΗΚΣΧΡ  

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

        Ακπιβέρ Απόζπαζμα 

Ο Ππόεδπορ ηος Σοπικού ςμβοςλίος 

 

 

 

      Ηωαννίδηρ Υαπάλαμπορ  

 

 

 

 


