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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης/10-06-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 63/2020 

 
ΘΕΜΑ: 

 
Πεζοδρόμηση της οδού Ειρήνης & Φιλίας κατά τη θερινή περίοδο. 

 Στο Βελβεντό, στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε 
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1482/05-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος    
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Μανώλας Αριστείδης    
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
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           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
         

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

 
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε 

αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής: 
Με βάση την 72/2010 Α.Δ.Σ. του Δήμου Βελβεντού για την οδό Ειρήνης & 

Φιλίας ισχύουν μέχρι σήμερα τα εξής:  
1. Από 15η Μαΐου μέχρι 30η  Σεπτεμβρίου και από Δευτέρα μέχρι Κυριακή  ο 

δρόμος της κεντρικής πλατείας (οδός Ειρήνης & Φιλίας) κλείνει καθημερινά στις 
21.00 και δίνεται στην κυκλοφορία στις  2.00 το πρωί της επόμενης, εκτός της 
Κυριακής που κλείνει από την 10η πρωϊνή. 

2. Η τροφοδοσία των καταστημάτων επιτρέπεται μόνον κατά τις ώρες της ανοιχτής 
κυκλοφορίας της οδού Ειρήνης & Φιλίας. 

3. Στις αργίες της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων, της Αποκριάς, της 25ης Μαρτίου, 
του Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, του Δεκαπενταύγουστου, της 28ης Οκτωβρίου 
και των Χριστουγέννων ισχύει ό,τι και για την Κυριακή, δηλαδή παραμένει ο 
πεζόδρομος κλειστός από την 10η πρωϊνή έως τις 2.00 το πρωί της επομένης. 

4. Τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης αναπτύσσονται στα πεζοδρόμια 
της οδού Ειρήνης & Φιλίας, που φέρουν εμφανή διαγράμμιση σύμφωνα με 
υπόδειξη της δημοτικής επιτροπής οριοθέτησης χώρων και σε συνδυασμό με τις 
προτάσεις της μελέτης ανάπλασης του Κέντρου της ΔΕΜΚΟ.  

5. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά τις ώρες που η οδός 
Ειρήνης & Φιλίας χρησιμοποιείται για παρελάσεις (Απόκριες, 25η Μαρτίου και 28η 
Οκτωβρίου) ή λιτανείες (Μεγάλη Παρασκευή και Δεκαπενταύγουστος) ή για άλλες 
εκδηλώσεις, για τις οποίες βγαίνει ειδική ανακοίνωση-ειδοποίηση από τον Δήμο.   

6. Για τους μόνιμους κατοίκους της οδού Ειρήνης & Φιλίας επιτρέπεται η διέλευση 
των οχημάτων τους μόνο για στάθμευση και μόνο σε ιδιόκτητο γκαράζ.  

7. Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία, πέραν 
του ελέγχου που ασκείται εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τους 
παραβάτες ισχύουν και επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος.  
 

 Στις 22/5/2020 κατατέθηκε πρόταση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Βελβεντού προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, με την οποία ζητείται για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα από 15η Μαΐου ως 30η Σεπτεμβρίου, τις Κυριακές και 
αργίες η κυκλοφορία στην οδό Ειρήνης & Φιλίας να γίνεται ως εξής:  Από 10:00 έως 
16:00 να λειτουργεί ως πεζόδρομος, από 16:00 ως 21:00 να υπάρχει ανοιχτή 
διέλευση και από 21:00 ως 02:00 επίσης να λειτουργεί ως πεζόδρομος. 

Με βάση την 52907/2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-
12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4, όπου ορίζονται τα χαρακτηριστικά των πεζοδρόμων, 
αναφέρονται τα εξής:   

«Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη 
με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση 
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα 
μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος 
σε όλο το μήκος και το πλάτος της». 

 
Μετά από αυτά προτείνονται προς συζήτηση και ψήφιση στο Σώμα τα 

ακόλουθα: 
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Α. Ως προς τις ώρες λειτουργίας του πεζόδρομου υπάρχουν τρεις προτάσεις: 
 
1-. Η ΩΣ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ: Δηλαδή 
ως έχουν οι ώρες λειτουργίας του πεζόδρομου στην 72/2010 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου με τις τροποποιήσεις στις συνθήκες πεζοδρόμησης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο Β λόγω εφαρμογής της 52907/2009 
Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4. 
Δηλαδή: από 15η Μαϊου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου και από Δευτέρα μέχρι Κυριακή  
ο δρόμος της κεντρικής πλατείας να κλείνει καθημερινά στις 21.00 και να δίνεται στην 
κυκλοφορία στις  2.00 το πρωί της επόμενης, εκτός της Κυριακής που θα κλείνει 
από την 10η πρωινή. 

 
2.-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ: Από 
15η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και από Δευτέρα μέχρι Κυριακή  ο δρόμος της 
κεντρικής πλατείας να κλείνει καθημερινά στις 21.00 και να δίνεται στην κυκλοφορία 
στις 2.00 π.μ το πρωί της επόμενης, εκτός της Κυριακής που θα κλείνει 
επιπλέον από την 10η πρωινή ως τις 16:00 απογευματινή και θα μένει 
ανοιχτός από 16:00 ως 21:00 με τις τροποποιήσεις στις συνθήκες πεζοδρόμησης, 
όπως αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο Β λόγω εφαρμογής της 52907/2009 
Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4. 
 
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΩΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ: Η πεζοδρόμηση να ισχύει καθημερινά για όλες τις μέρες της 
εβδομάδας και την Κυριακή μόνο τις βραδινές ώρες από 9μ.μ. έως 2 π.μ. με τις 
τροποποιήσεις στις συνθήκες πεζοδρόμησης, όπως αναφέρονται κατωτέρω στην 
παράγραφο Β λόγω εφαρμογής της 52907/2009 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4. 
 
Β. Συνθήκες λειτουργίας του πεζόδρομου 
1.-Κατά την ισχύ της πεζοδρόμησης η κυκλοφορία οχημάτων θα διεξάγεται από την 
οδό Φιλίππου, που είναι παράλληλη  οδός με την οδό Ειρήνης και Φιλίας. 
2.-Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα επιτρέπεται μόνον τις ώρες της ανοιχτής 
κυκλοφορίας της οδού Ειρήνης & Φιλίας.    
3.-Σε οποιαδήποτε πρόταση ψηφιστεί προτείνεται στις αργίες της Αποκριάς, της 
Καθαρής Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου, της Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα, της 
Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, του Δεκαπενταύγουστου και της 28ης 
Οκτωβρίου ο δρόμος να είναι κλειστός από τις 10 π.μ. ως τις 2 π.μ. της επόμενης 
μέρας.   
4.-Τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης θα αναπτύσσονται στους 
οριοθετημένους χώρους της οδού Ειρήνης & Φιλίας, με βάση την 16/2020 Α.Δ.Σ. 
Βελβεντού περί καθορισμού τμημάτων χρήσεως πεζοδρομίων, οδών πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα στις μέρες και ώρες της πεζοδρόμησης εφαρμόζεται 
η 52907/2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, 
εδαφ. 4 όπου προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (όπως 
πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, 
αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του Δήμου αν παραστεί ανάγκη) και τέλος 
των ΙΧ αυτοκινήτων των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν αποδεδειγμένα 
ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης. Η ζώνη αυτή των 3,5 μ. παραμένει ακάλυπτη 
καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της σε όλες τις ώρες λειτουργίας της οδού 
Ειρήνης & Φιλίας ως πεζόδρομου. 
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5.-Επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση σταθερών εμποδίων (κολωνάκια, γλάστρες κ.λ.π) ή 
σημάτων τροχαίας επί κινητού στύλου για τις ώρες λειτουργίας του πεζόδρομου, έτσι 
ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία των ΑΜΕΑ, των αυτοκινήτων άμεσης 
ανάγκης και των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν νόμιμους ιδιωτικούς χώρους 
στάθμευσης, η ενημέρωση των δημοτών για τις ώρες και μέρες κυκλοφορίας 
και πεζοδρόμησης θα γίνει με σταθερές ενημερωτικές πινακίδες στην είσοδο 
της οδού Ειρήνης & Φιλίας ή με φωτεινές επιγραφές ή φωτεινούς 
σηματοδότες.  
6.-Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλων αντικειμένων 
κατά τις ώρες που η οδός Ειρήνης & Φιλίας θα λειτουργεί ως πεζόδρομος. 
7.-Η οδός Ειρήνης & Φιλίας θα πεζοδρομείται και θα χρησιμοποιείται για παρελάσεις 
(Απόκριες, 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου) ή λιτανείες (Μεγάλη Παρασκευή και 
Δεκαπενταύγουστος) ή τοπικές γιορτές (Γιορτή Ροδάκινου, Αποκριάτικες παρελάσεις 
κλπ) ή για άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα βγαίνει έγκαιρα ειδική ανακοίνωση-
ειδοποίηση από τον Δήμο.   
8.- Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω θα γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία 
(εφόσον στελεχωθεί), πέραν του ελέγχου που ασκείται εκ μέρους της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στην οποία θα κοινοποιηθεί η απόφαση. Για τους παραβάτες ισχύουν και 
επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος. 
  
Στο συγκεκριμένο θέμα δεν κατατέθηκε καμία άλλη πρόταση προς συζήτηση πλέον 
των 3, οι οποίες περιγράφηκαν προηγούμενα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της 
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την δεύτερη πρόταση (η οποία κατατέθηκε από τον  
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο) με εννιά (9) ψήφους. Την πρόταση αυτή    
ψήφισαν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Κουρτέλης Κωνσταντίνος, κ. Τσιτσιόκας 
Νικόλαος, κ. Γκίκας Ιωάννης, κα Τράντα Ιωάννα, κ. Αχίλλας Γεώργιος, κ. Τέτος 
Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, κα. Θεοχαροπούλου Ελευθερία και ο κ. Μανώλας 
Αριστείδης,  

Η πρώτη πρόταση, η οποία προέβλεπε την παραμονή σε ισχύ της 
72/2010 Α.Δ.Σ., έλαβε ψήφους έξι (6) και ψήφισαν οι κάτωθι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: κα. Μαλλού Βάια, κ. Αγγέλης Δημήτριος, κ. Καμκούτης Θωμάς, κ. 
Ζορζοβίλης Ζήνων, κ. Κουκόλη Σοφία, κ. Τσέγκος Νικόλαος  και η τρίτη πρόταση, η 
οποία είχα κατατεθεί από πολίτες έλαβε ψήφους δύο (2) και ψήφισαν οι κάτωθι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Εμμανουήλ Δημήτριος και η κα Γκαμπράνη Ειρήνη. 

Σύμφωνα με την πρόταση, η οποία υπερψηφίστηκε ισχύουν τα εξής: από 15η 
Μαΐου μέχρι 30η  Σεπτεμβρίου και από Δευτέρα μέχρι Κυριακή  ο δρόμος της κεντρικής 
πλατείας (οδός Ειρήνης & Φιλίας) θα κλείνει καθημερινά στις 21.00 μ.μ. και θα δίνεται 
στην κυκλοφορία στις 2.00 π.μ. το πρωί της επόμενης, εκτός της Κυριακής που θα 
κλείνει επιπλέον από την 10η πρωινή ως την 16η απογευματινή και θα μένει ανοιχτός 
από 16:00 ως 21:00 με τις τροποποιήσεις στις συνθήκες πεζοδρόμησης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω λόγω εφαρμογής της 52907/2009 Υπουργικής Απόφασης του 
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4, ήτοι:  

1.-Κατά την ισχύ της πεζοδρόμησης η κυκλοφορία οχημάτων θα διεξάγεται από 
την οδό Φιλίππου, που είναι παράλληλη  οδός με την οδό Ειρήνης και Φιλίας. 
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2.-Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα επιτρέπεται μόνον τις ώρες της 
ανοιχτής κυκλοφορίας της οδού Ειρήνης & Φιλίας.    
 3.-Στις αργίες της Αποκριάς, της Καθαρής Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου, της 
Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, του 
Δεκαπενταύγουστου και της 28ης Οκτωβρίου ο δρόμος θα είναι κλειστός από τις 10π.μ. 
ως τις 2 π.μ. της επόμενης μέρας.   
 4.-Τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης θα αναπτύσσονται στους 
οριοθετημένους χώρους της οδού Ειρήνης & Φιλίας, με βάση την 16/2020 Α.Δ.Σ. 
Βελβεντού περί καθορισμού τμημάτων χρήσεως πεζοδρομίων, οδών πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα στις μέρες και ώρες της πεζοδρόμησης εφαρμόζεται 
η 52907/2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, 
εδαφ. 4 όπου προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (όπως πυροσβεστικά, 
ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, αυτοκίνητα και μηχανήματα 
έργου του Δήμου αν παραστεί ανάγκη) και τέλος των ΙΧ αυτοκινήτων των μονίμων 
κατοίκων που διαθέτουν αποδεδειγμένα ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης. Η ζώνη αυτή 
των 3,5 μ. παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της σε όλες 
τις ώρες λειτουργίας της οδού Ειρήνης & Φιλίας ως πεζόδρομου. 
 5.-Επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση σταθερών εμποδίων (κολωνάκια, γλάστρες 
κ.λ.π) ή σημάτων τροχαίας επί κινητού στύλου για τις ώρες λειτουργίας του 
πεζόδρομου, έτσι ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία των ΑΜΕΑ, των 
αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης και των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν νόμιμους 
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, η ενημέρωση των δημοτών για τις ώρες και μέρες 
κυκλοφορίας και πεζοδρόμησης θα γίνει με σταθερές ενημερωτικές πινακίδες στην 
είσοδο της οδού Ειρήνης & Φιλίας ή με φωτεινές επιγραφές ή φωτεινούς σηματοδότες 
καθ΄ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 6.- Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλων αντικειμένων 
κατά τις ώρες που η οδός Ειρήνης & Φιλίας θα λειτουργεί ως πεζόδρομος. 
 7.- Η οδός Ειρήνης & Φιλίας θα πεζοδρομείται και θα χρησιμοποιείται για 
παρελάσεις (Απόκριες, 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου) ή λιτανείες (Μεγάλη 
Παρασκευή και Δεκαπενταύγουστος) ή τοπικές γιορτές (Γιορτή Ροδάκινου, 
Αποκριάτικες παρελάσεις κλπ) ή για άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα βγαίνει 
έγκαιρα ειδική ανακοίνωση-ειδοποίηση από τον Δήμο.   
 8.- Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω θα γίνεται από τη Δημοτική 
Αστυνομία (εφόσον στελεχωθεί), πέραν του ελέγχου που ασκείται εκ μέρους της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία θα κοινοποιηθεί η απόφαση. Για τους παραβάτες 
ισχύουν και επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος. 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 11 Ιουνίου 2020 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς τον αριθμ. 6 του αποφασιστικού σκέλους) 

 
 

[6] 
 

 
Βάϊα Μαλλού 
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