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Αξηζ. Απόθαζεο 09    
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 Πξαθηηθνύ  ηεο  3εο  Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο 

 

1ν ΘΔΜΑ: «Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ρώξνπ ζηελ 

ζέζε  Κνκνκπύιη ζην  Λαύξην». 

 

ην Λαύξην ζήκεξα 03/04/2020 θαη ώξα 11:00 ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ 

Δήκνπ Λαπξεσηηθήο πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Κνπληνπξηώηε αξηζ. 1, ζπλήιζε ζε 

έθηαθηε  ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ 

Λαπξεσηηθήο, ύζηεξα από ηελ ππ. αξηζ. πξση.5591/02-04-2020 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ 

Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018 κέζσ 

δηαδηθηύνπ. 

 ην ώκα δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε λόκηκεο απαξηίαο (παξ. 1 άξζξν 77 Ν. 

4555/2018), αθνύ ζε ζύλνιν επηά  (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη 

(6) κέιε θ.θ.: ν αλαπιεξσκαηηθόο Μαθξνδεκήηξεο Αζαλάζηνο σο αλαπιεξσηήο 

ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Κώζηα (Αληηπξόεδξνο), Αδάκεο Θσάλλεο, Αξγεληίλε Αζπαζία, 

Καλειινπνύινπ Ειέλε, Ρόδεο ηαύξνο θαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Κξεηηθόο 

ηαύξνο ζε αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Άκαληνπ Κσλζηαληίλνπ.  

 Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ν Δήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

θ. Δεκήηξηνο Λνπθάο,  ν νπνίνο θαη πξνήδξεπζε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

  Ο θ. Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 



ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ‘Αξκνδηόηεηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Ζσήο’,  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν  θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά.  

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  

                 Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ‘Αξκνδηόηεηεο 
Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 

 ηελ από 02/04/2020 εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ κε ην αληίζηνηρν θσηνγξαθηθό 
πιηθό 

 ηα ππ’αξηζ.πξση.5209/2020 θαη 5233/2020  ζπκθσλεηηθά αλάζεζεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ γηα «εξγαζίεο ζξαύζεο αδξαλώλ πιηθώλ» θαη «εξγαζίεο 
δηακόξθσζεο δεκνηηθήο έθηαζεο Λαπξίνπ» αληίζηνηρα. 

 Σα ππ’αξηζ.55/2020, 64/2020 68/2020 θαη ηελ ππ’αξηζ.40/2020 εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ γηα ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηνπ θνξσλντνύcovid-19 

 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όισλ όζσλ δήηεζαλ θαη πήξαλ ην ιόγν θαη 

έρνληαο ζαλ βαζηθό γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο αιιά θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α)Να ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο δηαρσξηζκνύ θιαδεκάησλ θαη πξντόλησλ 

πξαζίλνπ, πξντόλησλ εθζθαθήο θαη αδξαλώλ πιηθώλ θαζώο θαη 

απνκάθξπλζε  ησλ όπνησλ ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ από ηε δεκνηηθή 

έθηαζε «ΚΟΜΟΜΠΤΛΗ» ηεο Γ.Δ. Λαπξεσηηθήο. 

Β)Να ζπλερηζηεί ε ζξαύζε ησλ αδξαλώλ πιηθώλ γηα  παξαγσγή 3Α πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηειηθή ζηξώζε ησλ επηθαλεηώλ ηεο ελ ιόγσ δεκνηηθήο 

έθηαζεο θαζώο θαη ησλ αγξνηηθώλ νδώλ ηνπ Γήκνπ θ.α 

Γ)Να γίλεη ζπλνιηθή  απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο 

ζην «ΚΟΜΟΜΠΤΛΗ» θαη δηακόξθσζε απηήο  κε θπζηθά πιηθά (ρώκα, 

θνκπόζη) θαη ηελ ηειηθή επίζηξσζε απηήο κε 3Α γηα δεκηνπξγία  εληαίαο 

θνηλόρξεζηεο επηθάλεηαο κε ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ζε απηήλ ρώξνπ 

αλαςπρήο θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  γηα ην  δήκν καο. 



Γ)Να γίλεη θύηεπζε θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ κε θαηάιιεια 

δέληξα (αληνρήο ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ) θαη λα θαηαζθεπαζηεί 

πςειό  ζπξκαηόπιεγκα  πεξηκεηξηθά θαζώο θαη δίθπιιε πόξηα γηα ζπλερή  

έιεγρν ηνπ ρώξνπ.   

Δ)Να γίλεη  ρσξνζέηεζε έθηαζεο 20 ζηξεκκάησλ εληόο ηεο  δεκνηηθήο 

έθηαζεο «ΚΟΜΟΜΠΤΛΗ», (όρη πιεζίνλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ παξαιηαθνύ 

δξόκνπ), ζην βνξεηνδπηηθό άθξν απηήο, γηα ζπγθέληξσζε θιαδεκάησλ θαη 

πξντόλησλ  πξαζίλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ιεηνηεκαρηζκνύ απηώλ. Να 

μεθηλήζεη δε ε αδεηνδόηεζε ηνπ ρώξνπ απηνύ  ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

η)Να ππάξμεη άκεζα θύιαμε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ρώξνπ, από 

πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο θαη ιεηηνπξγία απηνύ ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο.   

Η παξνύζα ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Λαπξεσηηθήο. 

Σν σο άλσ πξαθηηθό ζπληάρζεθε, αλαγλώζηεθε πήξε αύμνληα αξηζκό 
απόθαζεο  09/2020 θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 

Η παξνύζα ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Λαπξεσηηθήο. 

Σν σο άλσ πξαθηηθό ζπληάρζεθε, αλαγλώζηεθε πήξε αύμνληα αξηζκό 
απόθαζεο  09/2020 θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΟΤΚΑ  

 
 
 
 
 
 

 
ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Αξγεληίλε Αζπαζία 

Αδάκεο Ησάλλεο 

   Καλειινπνύινπ Διέλε 

Μαθξνδεκήηξεο Αζαλάζηνο 

Ρόδεο ηαύξνο 

Κξεηηθόο ηαύξνο 

 

 


