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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ         
 
                                                                         
 

       ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το πρακτικό τθσ υπ’ αρικ. 5/2021 ςυνεδρίαςθσ του 

 Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Φολεγάνδρου. 

 

 

                                                          Αριθμόσ Απόφαςησ 18/2021 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 8/1982  ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ». 

 

       τθ Φολζγανδρο και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Φολεγάνδρου ςιμερα τθν 5θ του μθνόσ 

Μαΐου  του ζτουσ 2021, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σετάρτθ και ϊρα 20:00  ςυνιλκε με 

Σθλεδιάςκεψθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Φολεγάνδρου, κατόπιν τθσ υπ’ αρικμόν 

959/29-04-2021 εγγράφου προςκλιςεωσ του Προζδρου που επιδόκθκε νόμιμα, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπωσ ιςχφουν και τισ 

διατάξεισ του άρκρου 10, παρ.1, τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ‘Κατεπείγοντα 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοιοφ COVID-19 

και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του’ (Φ.Ε.Κ.Α’ 55/11-03-2020).  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, ότι επί ςυνόλου δεκατριϊν (13) μελϊν 

βρζκθκαν παρόντα εννζα (9) ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΑΓΑ ΑΝΣΩΝΙΟ τ. Κ ( ΠΡΟΕΔΡΟ ) 1. ΑΓΑ ΑΝΣΩΝΙΟ τ Γ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 2. ΒΕΝΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑ 

3 ΛΙΖΑΡΔΟ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΜΑΚΚΑ ΟΔΤΕΑ 

4. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΚΑΡΤΣΙΝΑΙΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ 
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5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

6. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

      ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 
7. ΜΠΑΛΗ ΣΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

8. ΔΙΒΟΛΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 

9. ΑΝΔΡΕΑ-ΓΟΤΟΡΚ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

τθ ςυνεδρίαςθ παρϊν ιταν και θ υπάλλθλοσ οριςμζνου χρόνου κα Καπζλθ Βαςιλικι  για τθν    

τιρθςθ των πρακτικϊν. 

Ο κ. Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ζδωςε τον λόγο ςτθν Κα Διμαρχο  όπου ειςθγικθκε 

το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 8/1982  

ΑΠΟΦΑΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ , και ανζφερε τα εξισ:  

Ο Οικιςμόσ τθσ Χώρασ είναι ζνασ παραδοςιακόσ οικιςμόσ. Με κάκε τρόπο πρζπει να 

διαφυλάξουμε τθν ταυτότθτα του και τθν εικόνα που αρμόηει προσ ςτουσ επιςκζπτεσ μασ . 

Από το 1982 ζχει λθφκεί απόφαςθ Κοινοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία απαγορεφεται θ 

διζλευςθ  και ςτάκμευςθ παντόσ τροχοφόρου οχιματοσ.   

Θεωρώ ότι είναι απαραίτθτθ θ επικαιροποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ και θ απαγόρευςθ για 

διζλευςθ και ςτάκμευςθ παντόσ  οχιματοσ  ςτθν πλατεία τθσ Ποφντασ ςυμπεριλαμβανομζνων 

τουριςτικών βαν  ,taxi, λεωφορεία  κ.λ.π με εξαίρεςθ το αςκενοφόρο και όχθμα με ΑΜΕΑ για 

τουσ μινεσ από Απρίλιο μζχρι και Οκτώβριο. 

 

 

 

Σο Δ. , αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

 

1. τθν ειςιγθςθ  τθσ Δθμάρχου 

2. τθν υπ’αρικμ. 8/1982  απόφαςθ του Κοινοτικοφ υμβουλίου 

 

και ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Σθν  επικαιροποίθςθ  τθσ υπ’ αρικμ. 8/1982 απόφαςθσ του Κοινοτικοφ υμβουλίου και 

επιπλζον θ απαγόρευςθ για διζλευςθ και ςτάκμευςθ παντόσ  οχιματοσ  ςτθν πλατεία τθσ 

Ποφντασ ςυμπεριλαμβανομζνων τουριςτικϊν βαν  ,taxi, λεωφορεία  κ.λ.π με εξαίρεςθ το 

αςκενοφόρο και όχθμα με ΑΜΕΑ για τουσ μινεσ από Απρίλιο μζχρι και Οκτϊβριο. 
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Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε α/α:  18/2021 

 

Για τθ λιψθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ςυντάχκθκε το 

παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ εξισ: 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΑΓΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 

 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου 

 

ΑΓΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 

               ΣΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

2.ΛΙΖΑΡΔΟ  ΙΩΑΝΝΗ 

3. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ     

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 5. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

6. ΜΠΑΛΗ ΣΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

7. ΔΙΒΟΛΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 

8. ΓΟΤΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑ-ΘΕΟΔΩΡΟ 
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