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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  5θσ/ 23.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:  33/2021 

Θζμα 2ο: Ζγκριςθ κλαδζματοσ και κοπισ δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότθτασ και πολιτικισ 

προςταςίασ.   

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 23θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2021 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 19:15 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2701/19.04.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ), 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ 
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε 
και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 18 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ  
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ  
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ  
5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ   
6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                       6. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
7.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       7. Κραφωτιάσ Γεϊργιοσ   

                 8.     ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      8. Περρισ Νικόλαοσ  
                 9.     Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                     9. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ  
                10.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                  
                11.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                               
                12.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                         (δεν προςιλκαν αν και 
                13.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                         προςκλικθκαν νόμιμα) 
                14.   Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
                15.   Λιάκοσ Μιχαιλ 
                16.   Δθμθτρίου Μαρία  
                17.   Καμπίτθσ Γεϊργιοσ  
                18.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχε ςτθν Σθλεδιάςκεψθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ  κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  
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     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ     Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου              Πρόεδροσ Βραχατίου       8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  14. Εμμανουιλ Μπακιρτηισ Πρόεδροσ Χαλκείου  
 

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ κλαδζματοσ και κοπισ 
δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότθτασ και πολιτικισ προςταςίασ» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν   
Α) Σθν από 16-04-2021 Ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, ωσ κάτωκι:  

 

ΔΙΣΗΓΗΣΗ  

ΘΔΜΑ : «Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 

πολιηικής προζηαζίας». 

   

Καηόπηλ αηηεκάησλ ηνπηθώλ πξνέδξσλ θαη δεκνηώλ γηα θιάδεκα θαη θνπή δέλδξσλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ζρεηηθέο απηνςίεο από ηελ ππεξεζία καο, κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο (παξαθείκελεο νηθίεο θαη δηεξρόκελνη), εηζεγνύκαζηε λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ζηηο παξαθάησ  πεξηπηώζεηο:  

1. Κνπή ελόο μεξνύ πεύθνπ έλαληη ππεξαγνξά ηξνθίκσλ «Κξεηηθόο» ζην Βέιν. 

2. Κιάδεκα ελόο πιαηάλνπ ζηελ πιαηεία Κξελώλ  

3. Κιάδεκα κηαο ιεύθαο επί ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο ζηε Νεξάληδα πξηλ ηε Χαξηνπνηία. 

4. Κιάδεκα δύν επθαιύπησλ θαη κηαο ιεύθαο ζην Νεθξνηαθείν Νεξάληδαο. 

5. Κιάδεκα επθαιύπηνπ ζηελ πιαηεία Νεξάληαο έλαληη ππεξαγνξά ηξνθίκσλ «Πιαηή». 

6. Κιάδεκα επθαιύπηνπ ζηελ Νεξάηδα (πιεζίνλ Μάξηδε)  

7. Κιάδεκα επθαιύπησλ ζην Γαθλώλα Πνπιίηζαο. 

8. Κιάδεκα ελόο πιαηάλνπ θαη κηαο ιεύθαο ζηελ πιαηεία Αγίνπ Φαλνπξίνπ ζην Βέιν. 

9. Κιάδεκα πεύθνπ κε επηθηλδπλόηεηα ζην ηξίγσλν ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζην λεθξνηαθείν Βνρατθνύ 

10. Κιάδεκα ηεζζάξσλ πεύθσλ ζηελ θάζεηε νδό επί ηεο Νηθεηαξά (αξηζκ. 95) ζην Βξαράηη.  

11. Κιάδεκα θππαξξηζζνεηδώλ ζηα Ταξζηλά (πιεζίνλ Μίλη Σόθεξ). 

12. Κιάδεκα ζπζηάδαο πιαηάλσλ παξαπιεύξσο ηνπ δξόκνπ κεηαμύ  Σνπιελαξίνπ θαη Χαιθείνπ 

(βξαρίνλεο πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο ηνπ δόκνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα δηεξρόκελσλ νρεκάησλ). 

13. Κνπή δύν πεύθσλ ζην Kαιέληδη εληόο ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

14. Κνπή ελόο δέλδξνπ (θαδνπαξίλα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (έλαληη παηδηθήο ραξάο-Γεκαξρείνπ) ζην 

Εεπγνιαηηό. 

15. Κνπή δέλδξσλ (αικπξίθηα) ζην Βξαράηη ζηελ νδό Λαδαλά (α. ζην ρώξν ζηάζκεπζεο, β. εληόο ηεο 

παηδηθήο ραξάο γ. ζην ζεκείν δηαζηαύξσζεο κε ηελ νδό Μπνύιηα). 

16. Κνπή δπν θνηλίθσλ ζην Βξαράηη ζηελ νδό Λαδαλά. 

17. Κνπή  ελόο πεύθνπ εληόο ηζηκεληέληνπ παξηεξηνύ ζην Γπκλάζην Βέινπ. 

18. Κνπή  δύν δέλδξσλ (αθαθίεο) πιεζίνλ κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο ΓΔΖ, θαη ελόο επί ηνπ δξόκνπ 

- πιεζίνλ εηζόδνπ ζην Γπκλάζην - Λύθεην Βξαραηίνπ.. 
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19. Κιάδεκα ζε δύν θεξαηόληεο, ηξεηο βξαρπρίησλεο θαη κηαο ςεπδνκειίαο ζην Γπκλάζην - Λύθεην 

Βξαραηίνπ. 

20. Κιάδεκα ελόο πιαηάλνπ πνπ γεηηληάδεη κε ηελ ΠΔΟ Κνξίλζνπ-Παηξώλ ζην Βέιν (πιεζίνλ γξακκώλ 

ΟΣΔ) θαη ελόο πνπ βξίζθεηαη ζην Κνθθώλη πιεζίνλ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ). 

21. Κιάδεκα πεύθσλ κε βξαρίνλεο πνπ εθηείλνληαη πξνο ηελ ΠΔΟ Κνξίλζνπ-Παηξώλ (α. ζην ύςνο ηεο 

δηαζηαύξσζεο Μπνιαηίνπ θαη β. ζην Κνθθώλη έλαληη πξαηεξίνπ θαπζίκσλ). 

22. Κιάδεκα δέλδξσλ ραιεπίνπ πεύθεο, πιεζίνλ ηνπ Νανύ Αγ. Γεσξγίνπ Σηηκάγθαο 

23. Κιάδεκα πεύθσλ ζην Χαιθί (πιεζίνλ ζρνιείνπ) θαζώο θαη θιάδεκα (όπνπ απαηηείηαη) θαη  θνπή 

θππαξηζζηώλ πιεζίνλ θνηκεηεξίνπ.  

24. Κνπή πεύθσλ κε επηθίλδπλε θιίζε πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ Εακπάληε ζην 

Βξαράηη πιεζίνλ ησλ δεκνηηθώλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο.  

25.  Κιάδεκα ελόο πιαηάλνπ πνπ γεηηληάδεη κε νδό Αγίαο Μαξίλαο (έλαληη πξώελ Γεκαξρείνπ) ζην Βέιν 

(ζύξκαηα ΓΔΖ). 

26. Κιάδεκα δέλδξσλ (αθαθίεο) κε ηνπηθέο μεξάλζεηο βξαρηόλσλ θαη ελόο θνίληθα πιεζίνλ πξώελ 

ζηδεξ.ζηαζκνύ ΟΣΔ ζην Βξαράηη. 

27. Κιάδεκα πεύθνπ ζηελ πιαηεία Μπνιαηίνπ.  

28. Κιάδεκα πεύθνπ ζηελ πιαηεία Βνρατθνύ.  

      Παξαθαινύκε όπσο ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε πεξί ρνξήγεζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη 

θνπήο ζηηο αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα απνθνπή θαη πηώζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κε 

πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηώλ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθόξσλ ή/θαη 

θαιαζνθόξσλ νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο από ηα 

πξναλαθεξόκελα νρήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

Παξαθαινύκε όπσο ε επηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο 

λα απνθαλζνύλ επί ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο. 

                                  Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος                           

              Γρ.Βαμβάηζικος Παναγιώηης  

            ΤΔ13- Τετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 

 

Β. Τθν υπϋ αρικμ 09/2021 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ που γνωμοδοτεί κετικά για τθ 
χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ κλαδζματοσ και κοπισ ςτισ περιγραφόμενεσ περιπτϊςεισ ςφμφωνα με 
το ειςθγθτικό τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, για τθν πρόλθψθ και αποφυγι ατυχθμάτων, όπωσ για 
παράδειγμα αποκοπι και πτϊςθ κλάδων ι δζνδρων ςε καταςτάςεισ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, 
με πικανζσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ και οχιματα αλλά και ςτθν αςφάλεια 
των πολιτϊν.  
Για τισ παραπάνω εργαςίεσ ενδζχεται κατά περίπτωςθ να απαιτείται θ χριςθ  γερανοφόρων ι και 
καλακοφόρων οχθμάτων (με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ) με κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ από τα 
προαναφερόμενα οχιματα κατά τθν διάρκεια των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ζωσ και τθν περάτωςι 
τουσ. 

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Για τισ περιπτϊςεισ 1 ζωσ 14 και 16 ζωσ 28) 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ  
( Για τθν περίπτωςθ 15,  

με 17 ΨΗΦΟΤ ΤΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΣΑ τθσ κασ Μπιτςάκου Α. ) 
 
    Εγκρίνει τθν κοπι δζνδρων και κλαδζματοσ ςτισ Κοινότθτεσ του Διμου Βζλου Βόχασ, για τθν 
πρόλθψθ και αποφυγι ατυχθμάτων από πτϊςθ ι αποκοπι κλάδων ι δζνδρων ςε καταςτάςεισ 
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, με πικανζσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε ιδιοκτθςίεσ και οχιματα και 
για τθν αςφάλεια των πολιτϊν, ωσ κάτωκι:  
 
1. Κοπι ενόσ ξεροφ πεφκου ζναντι υπεραγορά τροφίμων «Κρθτικόσ» ςτο Βζλο. 
2. Κλάδεμα ενόσ πλατάνου ςτθν πλατεία Κρθνϊν  
3. Κλάδεμα μιασ λεφκασ επί τθσ οδοφ Ποςειδϊνοσ ςτθ Νεράντηα πριν τθ Χαρτοποιία. 
4. Κλάδεμα δφο ευκαλφπτων και μιασ λεφκασ ςτο Νεκροταφείο Νεράντηασ. 
5. Κλάδεμα ευκαλφπτου ςτθν πλατεία Νεράντασ ζναντι υπεραγορά τροφίμων «Πλατι». 
6. Κλάδεμα ευκαλφπτου ςτθν Νεράτηα (πλθςίον Μάρτηθ)  
7. Κλάδεμα ευκαλφπτων ςτο Δαφνϊνα Πουλίτςασ. 
8. Κλάδεμα ενόσ πλατάνου και μιασ λεφκασ ςτθν πλατεία Αγίου Φανουρίου ςτο Βζλο. 
9. Κλάδεμα πεφκου με επικινδυνότθτα ςτο τρίγωνο του δρόμου που οδθγεί ςτο νεκροταφείο 
Βοχαϊκοφ 
10. Κλάδεμα τεςςάρων πεφκων ςτθν κάκετθ οδό επί τθσ Νικθταρά (αρικμ. 95) ςτο Βραχάτι.  
11. Κλάδεμα κυπαρριςςοειδϊν ςτα Σαρςινά (πλθςίον Μίνι όκερ). 
12. Κλάδεμα ςυςτάδασ πλατάνων παραπλεφρωσ του δρόμου μεταξφ  ουλθναρίου και Χαλκείου 
(βραχίονεσ περιορίηουν το πλάτοσ του δόμου και επθρεάηουν τθν αςφάλεια διερχόμενων 
οχθμάτων). 
13. Κοπι δφο πεφκων ςτο Kαλζντηι εντόσ του προαυλίου χϊρου του πρϊθν δθμοτικοφ ςχολείου. 
14. Κοπι ενόσ δζνδρου (καηουαρίνα) επί του πεηοδρομίου (ζναντι παιδικισ χαράσ-Δθμαρχείου) ςτο 
Ζευγολατιό. 
15. Κοπι δζνδρων (αλμυρίκια) ςτο Βραχάτι ςτθν οδό Λαηανά (α. ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ, β. εντόσ τθσ 
παιδικισ χαράσ γ. ςτο ςθμείο διαςταφρωςθσ με τθν οδό Μποφλια). 
16. Κοπι δυο φοινίκων ςτο Βραχάτι ςτθν οδό Λαηανά. 
17. Κοπι  ενόσ πεφκου εντόσ τςιμεντζνιου παρτεριοφ ςτο Γυμνάςιο Βζλου. 
18. Κοπι  δφο δζνδρων (ακακίεσ) πλθςίον μεταςχθματιςτι υψθλισ τάςθσ ΔΕΗ, και ενόσ επί του 
δρόμου - πλθςίον ειςόδου ςτο Γυμνάςιο - Λφκειο Βραχατίου.. 
19. Κλάδεμα ςε δφο κερατόνιεσ, τρεισ βραχυχίτωνεσ και μιασ ψευδομελίασ ςτο Γυμνάςιο - Λφκειο 
Βραχατίου. 
20. Κλάδεμα ενόσ πλατάνου που γειτνιάηει με τθν ΠΕΟ Κορίνκου-Πατρϊν ςτο Βζλο (πλθςίον 
γραμμϊν ΟΕ) και ενόσ που βρίςκεται ςτο Κοκκϊνι πλθςίον πρατθρίου καυςίμων). 
21. Κλάδεμα πεφκων με βραχίονεσ που εκτείνονται προσ τθν ΠΕΟ Κορίνκου-Πατρϊν (α. ςτο φψοσ 
τθσ διαςταφρωςθσ Μπολατίου και β. ςτο Κοκκϊνι ζναντι πρατθρίου καυςίμων). 
22. Κλάδεμα δζνδρων χαλεπίου πεφκθσ, πλθςίον του Ναοφ Αγ. Γεωργίου τιμάγκασ 
23. Κλάδεμα πεφκων ςτο Χαλκί (πλθςίον ςχολείου) κακϊσ και κλάδεμα (όπου απαιτείται) και  κοπι 
κυπαριςςιϊν πλθςίον κοιμθτθρίου.  
24. Κοπι πεφκων με επικίνδυνθ κλίςθ που γειτνιάηουν με τθν κοίτθ του χειμάρρου Ζαμπάντθ ςτο 
Βραχάτι πλθςίον των δθμοτικϊν ςθμείων υδρολθψίασ.  
25.  Κλάδεμα ενόσ πλατάνου που γειτνιάηει με οδό Αγίασ Μαρίνασ (ζναντι πρϊθν Δθμαρχείου) ςτο 
Βζλο (ςφρματα ΔΕΗ). 
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26. Κλάδεμα δζνδρων (ακακίεσ) με τοπικζσ ξθράνςεισ βραχιόνων και ενόσ φοίνικα πλθςίον πρϊθν 
ςιδθρ.ςτακμοφ ΟΕ ςτο Βραχάτι. 
27. Κλάδεμα πεφκου ςτθν πλατεία Μπολατίου.  
28. Κλάδεμα πεφκου ςτθν πλατεία Βοχαϊκοφ.  
 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ ενδζχεται κατά περίπτωςθ να απαιτείται θ χριςθ  γερανοφόρων ι και 
καλακοφόρων οχθμάτων (με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ) με κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ από τα 
προαναφερόμενα οχιματα κατά τθν διάρκεια των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ζωσ και τθν περάτωςι 
τουσ. 

 
 
 
 
 

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  33/2021 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
 

      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  
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