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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην αξηζ. 5/2021 πξαθηηθό πλεδξηάζεσλ 

ηεο  Κνηλόηεηαο Κξήλεο ηνπ Γήκνπ 

Νέαο Πξνπνληίδαο Υαιθηδηθήο 

Αξηζ. Απνθ: 6/2021 

Πεξίιεςε 

  Λήψη απόυασης τοσ Τοπικού Σσμβοσλίοσ Κρήνης για την σπ'αρ.πρωτ.11366/9-4-21 

αίτηση τοσ κ.Μοσστάκα Απόστολοσ. 

    ηε Κξήλε ζήκεξα ηελ 5
ε
 Ματνπ 2021 εκέξα  πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε δηα 

πεξηθνξάο, κε ώξα έλαξμεο 13.00 θαη ιήμε 19.00, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

ύζηεξα από ηελ ππ’αξηζκ.13515/27-4-2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε 

λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 89 ηνπ Ν.4555/18.  

Ζ ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020), ην άξζξν 42 ηεο Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 75/Α’/30-3-2020) θαη ηηο ππ΄αξ. 18318/13-03-

2020,  40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-20  εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ιήςε απόθαζεο  

   

     ηε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο,ζπκκεηείραλ  ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ: 

         ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπαιακπάλεο Απόζηνινο – Πξόεδξνο  Οπδείο  

2.  Μπηξηληδή Μαξία                                                                                 

3. Καδάθεο Γεκήηξηνο  

4. ηκώλεο Γεώξγηνο  

     5.Γειερξήζηνπ Αξεηή 

    

 ηε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ζπκκεηείρε θαη ε Πεηαιά Αζαλαζία, ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ 

ζπκκεηείραλ πέληε (5).Σν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ήηαλ:Λήςε απόθαζεο ηνπ 

Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Κξήλεο γηα ηελ ππ'αξ.πξση.11366/9-4-21 αίηεζε ηνπ θ.Μνπζηάθα 

Απόζηνινπ. 
Με ην ππ’αξηζκ.11366/20-4-2021 έγγξαθό ηεο,ε Γ/λζε Πνηόηεηαο Εσήο θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο, καο δεηά λα πάξνπκε απόθαζε,γηα 

ηελ ππ'αξ.πξση.11366/9-4-21αίηεζε ηνπ θ.Μνπζηάθα Απόζηνινπ,κε ζέκα:Δπέθηαζε 

Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ. 
 

 Ο Πξόεδξνο αθνύ  επεζήκαλε ηελ αλαγθαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ,ιόγσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο,από ηελ νηθία Σζηηζίθα Γεσξγίνπ-Καδάθε 

Κσλζηαληίλνπ έσο ηελ νηθία ηνπ Μνπζηάθα Απόζηνινπ.θάιεζε ην πκβνύιην λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.   

Σν πκβνύιην αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε 

ππόςε ηνπ, ην ππ’αξηζκ. 11366/20-4-2021 έγγξαθό ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

                                       

                                        ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
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Σελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ,ιόγσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο,από ηελ νηθία 

Σζηηζίθα Γεσξγίνπ-Καδάθε Κσλζηαληίλνπ έσο ηελ νηθία ηνπ Μνπζηάθα 

Απόζηνινπ.              

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α.α. 6/2021 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

     Τπνγξαθή        Τπνγξαθέο 

                                     ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΖΝΖ 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΖ 

 

 


