ΘΕΜΑ: 10ξ «Πεοί υξοηγήρεχπ
ποξέγκοιρηπ άδειαπ ίδοσρηπ και
λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατέξβελιρςήοιξ) ρςη Φαμξύ Δέρπξιμα»
Αοιθμ. Απόταρη: 22
Με ςημ απϊ 5/1/2010 αίςηρή ςηπ πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 70, η Φαμξϋ Δέρπξιμα ζηςάει ςημ
ποξέγκοιρη άδειαπ και λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατέ- ξβελιρςήοιξ), ρςημ Καμαοιόςιρρα
αμξθοάκηπ.
ςημ ρσμέυεια ατξϋ έθερε σπϊφη ςχμ σμβξϋλχμ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη
ρυεςική μξμξθερία για ςημ υξοήγηρη αδειόμ ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςημάςχμ με ςημ
διαδικαρία ποξέγκοιρηπ, κάλερε ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα απξταρίρει ρυεςικά.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ έλαβε σπϊφη ςα δικαιξλξγηςικά ςηπ εμδιατεοϊμεμηπ και καςϊπιμ
διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα
Δγκοίμει ςημ υξοήγηρη ποξέγκοιρηπ άδειαπ λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατέ- ξβελιρςήοιξ), ρςημ
Καμαοιόςιρρα αμξθοάκηπ ρςημ Φαμξϋ Δέρπξιμα

ΘΕΜΑ: 11ξ «Πεοί υξοηγήρεχπ
ποξέγκοιρηπ άδειαπ ίδοσρηπ και
λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατεςέοιααμαφσκςήοιξ) ρςξμ Σοαυαμή εοατείμ»
Αοιθμ. Απόταρη: 23
Με ςημ απϊ 25/1/2010 αίςηρή ςξσ πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 662, ξ Σοαυαμήπ εοατείμ ζηςάει ςημ
ποξέγκοιρη άδειαπ και λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατεςέοια- αμαφσκςήοιξ), ρςημ Καμαοιόςιρρα
αμξθοάκηπ.
ςημ ρσμέυεια ατξϋ έθερε σπϊφη ςχμ σμβξϋλχμ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη
ρυεςική μξμξθερία για ςημ υξοήγηρη αδειόμ ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςημάςχμ με ςημ
διαδικαρία ποξέγκοιρηπ, κάλερε ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα απξταρίρει ρυεςικά.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ έλαβε σπϊφη ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ και καςϊπιμ
διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα
Δγκοίμει ςημ υξοήγηρη ποξέγκοιρηπ άδειαπ λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κατεςέοια- αμαφσκςήοιξ),
ρςημ Καμαοιόςιρρα αμξθοάκηπ ρςξμ Σοαυαμή εοατείμ.

ΘΕΜΑ: 12ξ «Πεοί υξοηγήρεχπ άδειαπ
ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ
(κοεξπχλείξ) ρςημ εςαιοεία αοάμςξπ
Δ. & Τιόπ Ο.Ε.»
Αοιθμ. Απόταρη: 24
Με ςημ απϊ 30/11/2010 αίςηρή ςξσ πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 7639, η εςαιοεία αοάμςξπ Δ. & Τιϊπ
Ο.Δ. με σγειξμξμικϊ σπεϋθσμξ ςξμ αοάμςξ Δημήςοιξ ςξσ Γεχογίξσ ζηςάει ςημ άδεια ίδοσρηπ και
λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κοεξπχλείξ), ρςημ Καμαοιόςιρρα αμξθοάκηπ.
ςημ ρσμέυεια ατξϋ έθερε σπϊφη ςχμ σμβξϋλχμ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη
ρυεςική μξμξθερία για ςημ υξοήγηρη αδειόμ ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςημάςχμ με ςημ
διαδικαρία ποξέγκοιρηπ, κάλερε ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα απξταρίρει ρυεςικά.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ έλαβε σπϊφη ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ, ςημ ρϋμτχμη
γμόμη ςηπ Δ/ρηπ Δημϊριαπ Τγιειμήπ & Τγειξμξμικξϋ Δλέγυξσ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα

Δγκοίμει ςημ υξοήγηρη άδειαπ ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ (κοεξπχλείξ), ρςημ
Καμαοιόςιρρα αμξθοάκηπ ρςημ εςαιοεία αοάμςξπ Δ. & Τιϊπ Ο.Δ.

ΘΕΜΑ: 13ξ «Πεοί ςοξπξπξιήρεχπ ςχμ
αοίθμ. 85/2010 και 139/2010
απξτάρεχμ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ
¨Πεοί έγκοιρηπ ποχςξκόλλξσ
παοαλαβήπ και πεοαίχρηπ ρύμβαρηπ
ςξσ έογξσ ¨υέδιξ Φχοικήπ και
Οικιρςικήπ Οογάμχρηπ Αμξικςήπ Πόληπ
(ΦΟΑΠ) Δήμξσ αμξθοάκηπ¨»
Αοιθμ. Απόταρη: 25
απ γμχοίζχ καςϊπιμ ςξσ αοίθμ. Δ.Τ./27-4-2010 εγγοάτξσ ςηπ ΣΤΔΚ Ν. Έβοξσ με ςξ ξπξίξ μαπ
ρςάλθηκε η ειρήγηρη παοαλαβήπ και πεοαίχρηπ ρϋμβαρηπ ςξσ έογξσ ¨υέδιξ Φχοικήπ και
Οικιρςικήπ Οογάμχρηπ Αμξικςήπ Πϊληπ (ΦΟΟΑΠ) ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ¨ με ςημ αοίθμ 85/2010
απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ δεμ εγκοίθηκε ξμϊτχμα η παοαλαβή και πεοαίχρη ςξσ έογξσ
¨υέδιξ Φχοικήπ και Οικιρςικήπ Οογάμχρηπ Αμξικςήπ Πϊληπ (ΦΟΟΑΠ) ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ¨,

διϊςι απϊ ςξμ αμάδξυξ δεμ ελήτθηραμ σπϊφη ξι παοαςηοήρειπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ
αμξθοάκηπ ρϋμτχμα με ςιπ αοίθμ. 136/2009 και 51/2010 απξτάρειπ ςξσ.
ςημ ρσμέυεια καςϊπιμ ςηπ απϊ 13/7/2010 αιςήρεχπ θεοαπείαπ απϊ ςημ αμάδξυξ κα. Μσοςό
Κξοόμη η ξπξία μαπ κξιμξπξιήθηκε με ςξ αοίθμ. 3383/21-7-2010 έγγοατξ ςηπ Πεοιτέοειαπ Αμας.
Μακεδξμίαπ & Θοάκηπ – Δ/μρη Σξπ. Ασς/ρηπ & Δ/ρηπ Ν. Έβοξσ – Σμήμα Σξπ. Ασς/ρηπ & Ν.Π.Δ.Δ.
ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ με ςημ αοίθμ. 139/2010 απϊταρή ςξσ δεμ εμέκοιμε ξμϊτχμα ςη
ςοξπξπξίηρη ςηπ αοίθμ. 85/2010 απϊταρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨¨Πεοί έγκοιρηπ
ποχςξκϊλλξσ παοαλαβήπ και πεοαίχρηπ ρϋμβαρηπ ςξσ έογξσ ¨υέδιξ Φχοικήπ και Οικιρςικήπ
Οογάμχρηπ Αμξικςήπ Πϊληπ (ΦΟΟΑΠ) Δήμξσ αμξθοάκηπ¨, εμμέμει ρςημ αοίθμ. 85/2010 απϊταρή
ςξσ χπ έυει και δεμ εγκοίμει ςημ παοαλαβή και πεοαίχρη ςξσ έογξσ ¨υέδιξ Φχοικήπ και Οικιρςικήπ
Οογάμχρηπ Αμξικςήπ Πϊληπ (ΦΟΟΑΠ) ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ¨ ετϊρξμ δεμ λητθξϋμ σπϊφη απϊ ςημ
αμάδξυξ ¨Μσοςό Κξοόμη και σμεογάςεπ¨ ξι παοαςηοήρειπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ϊπχπ
διαςσπόθηκαμ ρςιπ αοίθμ. 136/2009 και 51/2010 απξτάρειπ ςξσ.
ήμεοα ραπ καλό μα επαμενεςάρξσμε ςιπ αοίθμ. 85/2010 και 139/2010 απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξϋ
σμβξσλίξσ.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ
καςά ςημ ξπξία εκτοάρςηκαμ ξι απϊφειπ ςχμ ρσμβξϋλχμ,

Απξταρίζει

Με πλειξφητία εμμέα (9) ρσμβξϋλχμ ςημ αμαβξλή ςξσ θέμαςξπ «Πεοί ςοξπξπξιήρεχπ ςχμ αοίθμ.
85/2010 και 139/2010 απξτάρεχμ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨Πεοί έγκοιρηπ ποχςξκϊλλξσ
παοαλαβήπ και πεοαίχρηπ ρϋμβαρηπ ςξσ έογξσ ¨υέδιξ Φχοικήπ και Οικιρςικήπ Οογάμχρηπ
Αμξικςήπ Πϊληπ (ΦΟΑΠ) Δήμξσ αμξθοάκηπ¨»για ςξ επϊμεμξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ.
ςημ παοξϋρα απϊταρη μειξφήτηραμ ξκςό (8) δημξςικξί ρϋμβξσλξι ξι κ.κ. Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ,
Βίςραπ Αθαμάριξπ, Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ, Γλήμιαπ Πέςοξπ, Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ, Κσλίμξπ
Νικϊλαξπ, Παπάπ Παμαγιόςηπ και καολαςίδηπ Αθαμάριξπ, με ςξ ρκεπςικϊ ϊςι ποέπει μα γίμει η
παοαλαβή ςηπ μελέςηπ και μα κλείρει ςξ ξικξμξμικϊ ρκέλξπ διϊςι η αμαβξλή ςηπ παοαλαβήπ
μελλξμςικά θα επιβαοϋμει ξικξμξμικά ςξ Δήμξ αμξθοάκηπ.

ΘΕΜΑ: 14ξ «Πεοί έγκοιρηπ σπξβξλήπ
σπξφητιόςηςαπ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ
για έμςανη ρςξ ποόγοαμμα ¨Άμθοχπξπ
και Βιόρταιοα (ΜΑΒ¨ ςηπ UNESCO»
Αοιθμ. Απόταρη: 26
OΠοϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κάλερε ςξμ κ. Ξεμίδη Λάζαοξ εοεσμηςή μα ειρηγηθεί ςξ
14ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, ξ ξπξίξπ είπε ςα ενήπ:
Απϊ ςημ Ασρςοιακή Ακαδημία Δπιρςημόμ υοημαςξδξςήθηκε η εκπϊμηρη έοεσμαπ- μελέςηπ
ρκξπιμϊςηςαπ πξσ διενήγαγε ςξ Ιμρςιςξϋςξ Κξιμχμικήπ Οικξλξγίαπ για ςα έςη 2007- 2009 με ρκξπϊ
μα αμαδείνει ςιπ ποξξπςικέπ για έμα βιόριμξ μέλλξμ πξσ θα ποξρτέοει η ίδοσρη εμϊπ απξθέμαςξπ
Αμθοόπξσ και Βιϊρταιοαπ σπϊ ςημ ποξρςαρία ςηπ UNESCO ρςη αμξθοάκη.

Η εμ λϊγχ έοεσμα παοξσριάρςηκε ρε αμξιυςή εκδήλχρη ρςξ Πμεσμαςικϊ Κέμςοξ ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ ςξμ Ιξϋμιξ ςξσ έςξσπ 2009 και γμόοιρε εσοεία κξιμχμική απξδξυή.
Σα απξθέμαςα αμθοόπξσ και βιϊρταιοαπ είμαι πεοιξυέπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ποξρςαςεσϊμεμα,
ιδιαίςεοα ξικξρσρςήμαςα και αμθοόπιμεπ κξιμχμίεπ μέρα ρςιπ ξπξίεπ διαρταλίζεςαι η διαςήοηρη και
ποξρςαρία ςηπ βιξπξικιλϊςηςαπ μέρχ ςηπ βιόριμηπ υοήρηπ ςηπ. Σα απξθέμαςα αμθοόπξσ και
βιϊρταιοαπ ρσμιρςξϋμ έμα παγκϊρμιξ δίκςσξ σπϊ ςημ ποξρςαρία και σπξρςήοινη ςηπ UNESCO. Σξ
δίκςσξ ασςϊ ποξχθεί ςημ αμςαλλαγή γμόρηπ, εμπειοίαπ και αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ εμό σπάουξσμ
πάμχ απϊ 550 απξθέμαςα βιϊρταιοαπ ρε 100 υόοεπ.
Η απϊκςηρη ςξσ ςίςλξσ ασςξϋ μπξοεί μα απξςελέρει πλαςτϊομα αμάπςσνηπ ςηπ πεοιξυήπ με ςη
δημιξσογία και εμδσμάμχρη ποξγοαμμάςχμ για ςημ βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ ςηπ ςξπικήπ
κξιμχμίαπ και ςημ διαρτάλιρη ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ βιξπξικιλϊςηςαπ. Δπίρηπ ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη
ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ και ςξπικήπ διξίκηρηπ ρε πεοιβαλλξμςικά και αμαπςσνιακά ζηςήμαςα εμό θα
ποξρτέοει εσκξλϊςεοη ποϊρβαρη ρε διάτξοεπ υοημαςξδξςήρειπ. ε εθμικϊ και σπεοεθμικϊ επίπεδξ
η απϊκςηρη ςξσ ςίςλξσ μπξοεί μα απξςελέρει παοάδειγμα καλήπ ποακςικήπ και μα ποξρτέοει
παγκϊρμια τήμη και ποξβξλή. Σέλξπ επιρημαίμξσμε ϊςι η απϊκςηρη ςξσ ςίςλξσ δεμ δημιξσογεί
καμία μξμική, ξικξμξμική ή άλλη σπξυοέχρη ρςξσπ σπξγοάτξμςεπ ποξπ ςξμ παγκϊρμιξ ασςϊ
ξογαμιρμϊ.
ςημ ρσμέυεια κάλερε ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα απξταρίρει για ςημ έμςανη ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ
ςηπ αμξθοάκηπ ρςημ παγκϊρμια λίρςα απξθεμάςχμ αμθοόπξσ και βιϊρταιοαπ, η ξπξία
ρσμςάυθηκε απϊ ςξ Ιμρςιςξϋςξ Κξιμχμικήπ Οικξλξγίαπ ςηπ Βιέμμηπ και ποϊκειςαι μα καςαςεθεί ςξμ
Αποίλιξ ςξσ έςξσπ 2011 ρςημ UNESCO.
ToΔημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ έλαβε σπϊφη ςα παοαπάμχ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα




Δγκοίμει ςημ σπξβξλή αίςηρηπ σπξφητιϊςηςαπ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςξ ποϊγοαμμα
¨Άμθοχπξπ και Βιϊρταιοα ΜΑΒ¨ ςηπ UNESCO ¨, ϊπχπ έυει ρσμςαυθεί και ρσμπληοχθεί απϊ
ςξ Ιμρςιςξϋςξ Κξιμχμικήπ Οικξλξγίαπ ςηπ Βιέμμηπ.
Δκτοάζει ςιπ εσυαοιρςίεπ ςξσ ποξπ ςημ καθηγήςοια ΜarinaFischer- Kowalskiκαι ςξμ Ξεμίδη
Λάζαοξ πξσ απξςελξϋμ ςξσπ ποχςεογάςεπ ασςήπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ, καθόπ και ςξ
Ιμρςιςξϋςξ ¨Instituteof SocialEcology, FacultyforInterdisci- plenaryStudies, (KlagenfurtVienna- Graz), KlagenfurtUniversity.

ΘΕΜΑ: 15ξ «Πεοί επαμενέςαρηπ
αιςήρεχπ ςοξπξπξίηρηπ οσμξςξμικξύ
ρυεδίξσ ξικιρμξύ Καμαοιώςιρραπ ρςξ
Ο.Σ. 51»
Αοιθμ. Απόταρη: 27
Σξ λϊγξ έδχρε ρςημ Πασλίδξσ Παρυαλίςρα σπάλληλξ ςξσ Δήμξσ κλάδξσ ΠΔ3 Πξλιςικόμ Μηυαμικόμ,
η ξπξία ειρηγήθηκε χπ ενήπ:
απ γμχοίζχ ϊςι με ςημ αοίθμ.119/2010 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨Πεοί εγκοίρεχπ
ςοξπξπξίηρηπ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ξικιρμξϋ Καμαοιόςιρραπ χπ ποξπ ςξ Ο.Σ. 51¨ εγκοίθηκε
ξμϊτχμα η ςοξπξπξίηρη ςξσ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ρςξ Ο.Σ. Γ51 ςξσ ξικιρμξϋ Καμαοιόςιρραπ

καςϊπιμ αιςήρεχπ ςηπ Βανεβάμη Αμαρςαρίαπ, ρϋμτχμα με ςημ ςευμική έκθερη και ςξ οσμξςξμικϊ
ρυέδιξ πξσ ρσμςάυθηκε απϊ ςξμ Πξλιςικϊ Μηυαμικϊ ΣΔ κ. Λαζαμδοέα Νικϊλαξ ϊπχπ επιρσμάπςξμςαι
ςηπ αοίθμ.119/2010 απϊταρηπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ.
ςημ ρσμέυεια μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποξπ ςξσπ ϊμξοξσπ ιδιξκςήςεπ και εμςϊπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ
ποξθερμιόμ καςαςέθηκε η απϊ 5-8-2010 αίςηρη έμρςαρηπ ςξσ Καλακίκξσ Δσρςοάςιξσ, η ξπξία πήοε
αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ απϊ ςξμ Δήμξ 5294/5-8-2010, ξ ξπξίξπ αματέοει ϊςι δεμ επιθσμεί ςημ αλλαγή
ςξσ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ρςξ Ο.Σ. Γ51 ςξσ ξικιρμξϋ Καμαοιόςιρραπ αλλά μα παοαμείμει χπ έυει.
Με ςημ αοίθμ. 150/2010 απϊταρή ςξσ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ απξτάριρε καςά πλειξφητία,
ποξκειμέμξσ μα ενεςάρει ςημ απϊ 5-8-2010 αίςηρη έμρςαρηπ καςά ςηπ αοίθμ. 119/2010 απϊταρηπ
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Καλακίκξσ Δσρςοάςιξσ η ξπξία πήοε αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ απϊ ςξμ
Δήμξ 5294/5-8-2010 μα ποξρκξμίρει ξ εμιρςάμεμξπ διεσκοιμήρειπ χπ ποξπ ςημ αιςιξλξγία.
Καςϊπιμ κξιμξπξιήρεχπ ςηπ αοίθμ. 150/2010 απϊταρηπ ποξπ ςξμ εμιρςάμεμξ, ασςϊπ ποξέβει ρε μέα
αίςηρή ςξσ η ξπξία πήοε αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ απϊ ςξμ Δήμξ 6494/27-9-2010, καθόπ ςημ ρυεςική
εκ μέξσ αίςηρη ςηπ Βανεβάμη Αμαρςαρίαπ μέρχ ςξσ πληοενξϋριξσ δικηγϊοξσ ςηπ Σρξλακίδη Μιυαήλ
πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 419/19-1-2011, ραπ καλό μα απξταρίρξσμε ρυεςικά.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςα παοαπάμχ και έλαβε σπϊφη ςημ αοιθμ. 119/2010 απϊταρη
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨Πεοί εγκοίρεχπ ςοξπξπξίηρηπ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ξικιρμξϋ
Καμαοιόςιρραπ χπ ποξπ ςξ Ο.Σ. 51¨, ςημ απϊ 5-8-2010 αίςηρη έμρςαρηπ καςά ςηπ αοίθμ. 119/2010
απϊταρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Καλακίκξσ Δσρςοάςιξσ η ξπξία πήοε αοιθμϊ
ποχςξκϊλλξσ απϊ ςξμ Δήμξ 5294/5-8-2010, ςημ αοίθμ. 150/2010 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ
σμβξσλίξσ ¨Πεοί ενέςαρηπ έμρςαρηπ καςά ςηπ αοίθμ. 119/2010 απϊταρηπ ςξσ Δημξςικξϋ
σμβξσλίξσ ¨Πεοί εγκοίρεχπ ςοξπξπξίηρηπ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ξικιρμξϋ Καμαοιόςιρραπ χπ ποξπ
ςξ Ο.Σ. 51¨, ςημ αοίθμ. ποχς.:6494/27-9-2010 αίςηρη ςξσ Καλακίκξσ Δσρςάςιξσ, ςημ αοίθμ. ποχς.:
419/19-1-2011 ςηπ Βανεβάμη Αμαρςαρίαπ μέρχ ςξσ πληοενξϋριξσ δικηγϊοξσ ςηπ Σρξλακίδη Μιυαήλ
και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Απξταρίζει

Απξοοίπςει με ςημ πλειξφητία ςημ έμςαρη ςξσ Καλακίκξσ Δσρςοάςιξσ χπ ποξπ ςημ αοίθμ. 119/2010
απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨Πεοί εγκοίρεχπ ςοξπξπξίηρηπ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ξικιρμξϋ
Καμαοιόςιρραπ χπ ποξπ ςξ Ο.Σ. 51¨.
ςημ παοξϋρα απϊταρη μειξφήτηραμ επςά (7) Δημξςικξί ϋμβξσλξι, ξι ενήπ:
Α. Φαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ, Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ, Κσλίμξπ Νικϊλαξπ ξι ξπξίξι δέυξμςαι ςημ
έμςαρη.
Β. Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ, Γλήμιαπ Πέςοξπ, Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ ξι ξπξίξι φήτηραμ λεσκϊ.
Γ. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ ξ ξπξίξπ δήλχρε παοόμ.

ΘΕΜΑ: 16ξ «Πεοί αιςήρεχπ πξλιςώμ
¨Πεοί διεσθέςηρηπ κξίςηπ οεμάςχμ
πεοιξυήπ Άμχ Μεοιάπ¨»

Αοιθμ. Απόταρη: 28
απ γμχοίζχ ϊςι με ςημ απϊ 7-1-2011 αίςηρη δεκαεπςά (17) δημξςόμ μαπ πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.:
98, ζηςείςαι μα γίμει η διεσθέςηρη οεμάςχμ και η απξκαςάρςαρη αγοξςικήπ ξδξπξιίαπ πεοιξυήπ Άμχ
Μεοιάπ.
ςημ ρσμέυεια ςξ λϊγξ πήοε ξ Δήμαουξπ κ. Φαμϊπ Γεόογιξπ ποϊςειμε ςημ έγκοιρη ςξσ αιςήμαςξπ
καθόπ σπάουει αμάγκη μα γίμξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ αίςηρη και μα νεκιμήρει η διαδικαρία
ποξγοαμμαςιρμξϋ ασςόμ ςχμ εμεογειόμ πξσ είμαι ρςημ αομξδιϊςηςα ςξσ Δήμξσ και ςημ διαβίβαρη
ςχμ απαιςξϋμεμχμ λξιπόμ εμεογειόμ ποξπ ςιπ αομϊδιεπ κοαςικέπ σπηοερίεπ.
ςημ ρσμέυεια ξ Ποϊεδοξπ κάλερε μα ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα απξταρίρει ρυεςικά.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςα παοαπάμχ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα

Δγκοίμει ςημ απϊ 7-1-2011 αίςηρη δεκαεπςά (17) δημξςόμ πξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 98, με ςημ ξπξία
ζηςείςαι μα γίμει η διεσθέςηρη οεμάςχμ και η απξκαςάρςαρη αγοξςικήπ ξδξπξιίαπ πεοιξυήπ Άμχ
Μεοιάπ.

ΘΕΜΑ: 17ξ «Πεοί εγκοίρεχπ ρσζήςηρηπ
εκςόπ ημεοήριαπ διάςανηπ διατόοχμ
θεμάςχμ»
Αοιθμ. Απόταρη: 29
Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ζήςηρε απϊ ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ μα εγκοίμει ςημ ρσζήςηρη
εκςϊπ ημεοήριαπ διάςανηπ ςχμ παοακάςχ θεμάςχμ λϊγχ ςξσ καςεπείγξμςξπ υαοακςήοα ςξσπ.
1) Έγκοιρη ςοξπξπξίηρηπ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ δοάρηπ
¨¨TracianandByzantineculturalheritageintheRhodopeMountainsandtheNorthernAegeanSeacoast¨ ¨Θοακική και Βσζαμςιμή Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά ρςημ Οοξρειοά ςηπ Ρξδϊπηπ και ςξ Βϊοειξ Αιγαίξ¨
με διακοιςικϊ ςίςλξ ¨TRABYZE¨ ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμμαςξπ ¨Δλλάδα – Βξσλγαοία 2007- 2013¨
2) Οοιρμϊπ εκποξρόπχμ ςξσ Δήμξσ ρε δίκςσα, εμόρειπ, ρσμδέρμξσπ κ.λπ.
3) Έγκοιρη τϋλλξσ ασςϊμξμχμ ξικιρμόμ (Υ.Α.Ο.).
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ έλαβε σπϊφη ςα παοαπάμχ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,

Απξταρίζει Ομότχμα

Δγκοίμει ςημ ρσζήςηρη εκςϊπ ημεοήριαπ διάςανηπ ςχμ παοακάςχ θεμάςχμ λϊγχ ςξσ καςεπείγξμςξπ
υαοακςήοα ςξσπ.

1) Έγκοιρη ςοξπξπξίηρηπ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ δοάρηπ
¨TracianandByzantineculturalheritageintheRhodopeMountainsandtheNorthernAegeanSeacoast¨ ¨Θοακική και Βσζαμςιμή Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά ρςημ Οοξρειοά ςηπ Ρξδϊπηπ και ςξ Βϊοειξ Αιγαίξ¨
με διακοιςικϊ ςίςλξ ¨TRABYZE¨ ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμμαςξπ ¨Δλλάδα – Βξσλγαοία 2007- 2013¨
2) Οοιρμϊπ εκποξρόπχμ ςξσ Δήμξσ ρε δίκςσα, εμόρειπ, ρσμδέρμξσπ κ.λπ.
3) Έγκοιρη τϋλλξσ ασςϊμξμχμ ξικιρμόμ (Υ.Α.Ο.).
ΘΕΜΑ: 18ξ «Έγκοιρη ςοξπξπξίηρηπ ποξϋπξλξγιρμξύ ςηπ δοάρηπ
¨¨TracianandByzantineculturalheritageintheRhodopeMountainsandtheNorthernAegeanSeacoast
¨ - ¨Θοακική και Βσζαμςιμή Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά ρςημ Οοξρειοά ςηπ Ρξδόπηπ και ςξ Βόοειξ
Αιγαίξ¨ με διακοιςικό ςίςλξ ¨TRABYZE¨ ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμμαςξπ ¨Ελλάδα – Βξσλγαοία
2007- 2013¨»
Αοιθμ. Απόταρη: 30
απ γμχοίζχ ϊςι με ςημ αοίθμ. 177/2009 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ εγκοίθηκε ξμϊτχμα η
ρσμμεςξυή ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ σπξβξλή ςηπ ποϊςαρηπ
¨TracianandByzantineculturalheritageintheRhodopeMountainsandtheNorthernAegeanSeacoast¨ ¨Θοακική και Βσζαμςιμή Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά ρςημ Οοξρειοά ςηπ Ρξδϊπηπ και ςξ Βϊοειξ Αιγαίξ¨
με διακοιςικϊ ςίςλξ ¨TRABYZE¨ με επικεταλήπ εςαίοξ ςξμ Δήμξ μϊλιεμ ςηπ Βξσλγαοίαπ ρςα πλαίρια
ςξσ ποξγοάμμαςξπ Δσοχπαψκήπ σμεογαρίαπ «Δλλάδα – Βξσλγαοία 2007- 2013», ρσμξλικξϋ
ποξωπξλξγιρμξϋ καςά ποξρέγγιρη 200.000,00 € και διάοκεια σλξπξίηρηπ 24 μήμεπ.
Η εμ λϊγχ ποϊςαρη ατξοξϋρε εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ ρςξμ μεραιχμικϊ πϋογξ ςηπ Παλαιάπξληπ, αλλά
δεμ καςέρςη δσμαςή η ρσμαίμερη ςηπ Αουαιξλξγίαπ, έςρι η ςελική ποϊςαρη καςαςέθηκε με ρσμξλικϊ
ποξωπξλξγιρμϊ 101.738,00 €
ήμεοα καςϊπιμ επικξιμχμίαπ με ςημ Διαυειοιρςική Αουή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ραπ καλό μα ποξβξϋμε
ρε ςοξπξπξίηρη ςξσ ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ απϊ 101.738,00€ ρε 71.471,00 € ποξκειμέμξσ μα
έυξσμε ςημ έμςανή ςηπ ποξπ υοημαςξδϊςηρη.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και καςϊπιμ διαλξγικήπ
ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα

Δγκοίμει ςημ ςοξπξπξίηρη ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ποϊςαρηπ
¨TracianandByzantineculturalheritageintheRhodopeMountainsandtheNorthernAegeanSeacoast¨ ¨Θοακική και Βσζαμςιμή Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά ρςημ Οοξρειοά ςηπ Ρξδϊπηπ και ςξ Βϊοειξ Αιγαίξ¨
με διακοιςικϊ ςίςλξ ¨TRABYZE¨ με επικεταλήπ εςαίοξ ςξμ Δήμξ μϊλιεμ ςηπ Βξσλγαοίαπ ρςα πλαίρια
ςξσ ποξγοάμμαςξπ Δσοχπαψκήπ σμεογαρίαπ «Δλλάδα – Βξσλγαοία 2007- 2013» απϊ 101.738,00€ ρε
71.471,00 € ποξκειμέμξσ μα έυξσμε ςημ έμςανή ςηπ ποξπ υοημαςξδϊςηρη.
ΘΕΜΑ: 19ξ «Οοιρμόπ εκποξρώπχμ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρε εςαιοίεπ, δίκςσα, εμώρειπ,
ρσμδέρμξσπ κ.λπ.»
Αοιθμ. Απόταρη: 31
απ γμχοίζχ ϊςι ξ Δήμξπ αμξθοάκηπ ρσμμεςέυει ρε εςαιοείεπ δίκςσα, εμόρειπ, ρσμδέρμξσπ κ.λπ.
και θα ποέπει μα ξοίρξσμε εκποξρόπξσπ ςξσ Δήμξσ ϊπχπ θα αματέοχ παοακάςχ:

1) Ωπ μέςξυξπ ρςημ Διαδημξςική Δπιυείοηρη Δημξρσμεςαιοιρςική ΄΄ΔΒΡΟ ΄΄ Α.Δ., η ξπξία με ςξ
αοίθμ. ποχς.: 1/03-01-2011 έγγοατϊ ςηπ μαπ καλεί μα ξοίρξσμε εκποξρόπξσπ ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ για ςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Δημξρσμεςαιοιρςικήπ.
2) Ωπ μέλξπ ρςξμ ϋμδερμξ Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ Ιαμαςικόμ Πηγόμ Δλλάδαπ, ξ ξπξίξπ με ςξ αοίθμ.
ποχς.: 2259/13-1-2011 έγγοατϊ ςξσ μαπ καλεί μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςξ
Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ
3) ςημ Αρςική μη Κεοδξρκξπική Δςαιοεία Δίκςσξ Δήμχμ Δλλάδαπ- Σξσοκίαπ- Βξσλγαοίαπ ¨ΠΟΛΙ¨, η
ξπξία με ςξ αοίθμ. ποχς.: 1/19-01-2011 έγγοατϊ ςηπ μαπ καλεί μα ξοίρξσμε έμα εκποϊρχπξ με
ςξμ αμαπληοχςή ςξσ για ςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Αρςικήπ μη Κεοδξρκξπικήπ Δςαιοείαπ.
4) ςημ Αρςική μη Κεοδξρκξπική Δςαιοεία ¨Δίκςσξ Αειτξοικόμ Νήρχμ ςξσ Αιγαίξσ¨ με ςημ
επχμσμία Δάτμη και θα ποέπει μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ ρςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ
Αρςικήπ μη Κεοδξρκξπικήπ Δςαιοείαπ
5) Αρςική μη κεοδξρκξπική εςαιοία ¨Έμχρη Πϊλεχμ και Πεοιξυόμ Ηταιρςείχμ (Δ.Π.Η.Η.)¨ και θα
ποέπει μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςη Γεμική σμέλεσρη ςηπ Αρςικήπ μη
Κεοδξρκξπικήπ Δςαιοείαπ
6) ¨ϋμδερμξ Νηριχςικόμ Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ Δλλάδαπ¨ με ςημ επχμσμία ΤΝΔΚΔ και θα ποέπει
μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ
7) Έμχρη Πϊλεχμ με Μεραιχμικά Κάρςοα και θα ποέπει μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ.
8) Δσοχπεοιξυή – Έβοξπ – Μαοίςρα- Μέοιςπ και θα ποέπει μα ξοίρξσμε εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ
αμξθοάκηπ.
Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και καςϊπιμ διαλξγικήπ
ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα

Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςη Γεμική σμέλεσρη ςηπ Δημξρσμεςαιοιρςικήπ ¨ΔΒΡΟ
Α.Δ.¨ ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ με αμαπληοχςή ςξ Δημξςικϊ ϋμβξσλξ
Γεοξμικξλάκη Αμέρςη
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςξ Διξικηςικϊ σμβξσλίξσ ςξσ σμδέρμξσ Δήμχμ και
Κξιμξςήςχμ Ιαμαςικόμ Πηγόμ Δλλάδαπ ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ με αμαπληοχςή
ςξ Δημξςικϊ ϋμβξσλξ Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊ
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Αρςικήπ μη Κεοδξρκξπικήπ
Δςαιοείαπ Δίκςσξ Δήμχμ Δλλάδαπ- Σξσοκίαπ- Βξσλγαοίαπ ¨ΠΟΛΙ¨ ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ
Γεόογιξ με αμαπληοχςή ςξ Δημξςικϊ ϋμβξσλξ Παπά Παμαγιόςη.
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Αρςικήπ μη Κεοδξρκξπικήπ
Δςαιοείαπ ¨Δίκςσξ Αειτξοικόμ Νήρχμ ςξσ Αιγαίξσ¨ με ςημ επχμσμία Δάτμη ςξμ Δήμαουξ
αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ.
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Αρςικήπ μη Κεοδξρκξπικήπ
Δςαιοείαπ ¨Έμχρη Πϊλεχμ και Πεοιξυόμ Ηταιρςείχμ (Δ.Π.Η.Η.)¨ ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ
Γεόογιξ.

Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ Γεμική σμέλεσρη ςηπ Έμχρη Πϊλεχμ με
Μεραιχμικά Κάρςοα ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςξ ϋμδερμξ Νηριχςικόμ Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ
Δλλάδαπ¨ με ςημ επχμσμία ΤΝΔΚΔ ςξμ Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ
Οοίζει εκποϊρχπξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ρςημ Δσοχπεοιξυή – Έβοξπ – Μαοίςρα- Μέοιςπ ςξμ
Δήμαουξ αμξθοάκηπ κ. Φαμϊ Γεόογιξ
ΘΕΜΑ: 20ξ «Έγκοιρη τύλλξσ ασςόμξμχμ ξικιρμώμ (Υ.Α.Ο.)»
Αοιθμ. Απόταρη: 32
Με ςξ αοίθμ. ποχς.: Γ.Π.35/17-1-2011 έγγοατξ ςηπ Δλλημικήπ ςαςιρςικήπ Αουήπ ¨σμμεςξυή ςχμ
Δήμχμ ρςημ Απξγοατή Κςιοίχμ & Πληθσρμξϋ- Καςξικιόμ 2011¨, ζηςείςαι η έγκοιρη απϊ ςξ Δημξςικϊ
σμβξϋλιξ ςξσ Υϋλλξσ Ασςϊμξμχμ Οικιρμόμ (Υ.Α.Ο.), ποξκειμέμξσ ρςημ ρσμέυεια μα διεναυθεί η
απξγοατή κςιοίχμ και πληθσρμξϋ- καςξικιόμ.
ϋμτχμα με ςξ Υϋλλξ Ασςϊμξμχμ Οικιρμόμ πξσ μαπ έυει ρςαλεί απϊ ςημ Δλλημική ςαςιρςική
Τπηοερία ξι ξικιρμξί ςξσ Δήμξσ μαπ είμαι ξι ενήπ:
αμξθοάκη, η
Αλόμια, ςα
Άμχ Καοσόςαι, ξι
Άμχ Μεοιά, η
Δάτμεπ, ξι
Θέομα, ςα
Καμαοιόςιρρα, η
Καςραμπάπ, ξ
Κάςχ Καοσόςαι, ξι
Λάκκχμα, ςξ
Μακοσλιέπ, ξι
Μπανέδεπ, ξι
Ξηοξπϊςαμξπ, ξ
Παλαιάπξλιπ, η
Πξςαμιά, η
Ποξτήςηπ Ηλίαπ, ξ
απ καλό μα απξταρίρξσμε ρυεςικά.

Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπϊφη ςξ Υϋλλξ
Ασςϊμξμχμ Οικιρμόμ ςηπ Δλλημικήπ ςαςιρςικήπ Τπηοερίαπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ επήλθε καμία
μεςαβξλή ρςξσπ ξικιρμξϋπ ςηπ αμξθοάκηπ και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,
Απξταρίζει Ομότχμα

Δγκοίμει ςξ Υϋλλξ Ασςϊμξμχμ Οικιρμόμ ςηπ Δλλημικήπ ςαςιρςικήπ Τπηοερίαπ, ρϋμτχμα με ςξ
ξπξίξ ξι ξικιρμξί ςξσ Δήμξσ μαπ είμαι ξι ενήπ:
αμξθοάκη, η
Αλόμια, ςα
Άμχ Καοσόςαι, ξι
Άμχ Μεοιά, η
Δάτμεπ, ξι
Θέομα, ςα
Καμαοιόςιρρα, η
Καςραμπάπ, ξ
Κάςχ Καοσόςαι, ξι
Λάκκχμα, ςξ
Μακοσλιέπ, ξι
Μπανέδεπ, ξι
Ξηοξπϊςαμξπ, ξ
Παλαιάπξλιπ, η
Πξςαμιά, η
Ποξτήςηπ Ηλίαπ, ξ
Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ:

Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ
καολαςίδηπ Αθαμάριξπ

Ακοιβέπ Απϊρπαρμα

Σα Μέλη
(Τπξγοατέπ)

Ο Γοαμμαςέαπ

Ο Δήμαουξπ
Φαμϊπ Γεόογιξπ

