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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 

Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. Αποφ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1 
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων 
ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών. 

86 
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, 
κατόπιν αιτήσεων των δημοτών. 

2 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το 
όχημα με αρ. κυκλ. IPN 8140 επί της 
οδού ΤΥΡΤΑΙΟΥ 44, λόγω θανάτου του 
δικαιούχου. 

87 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας 
(1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. IPN 8140 επί της οδού ΤΥΡΤΑΙΟΥ 44, 
λόγω θανάτου του δικαιούχου. 
 

3 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το 
όχημα με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 5303 επί της 
οδού ΣΟΛΩΜΟΥ 26, λόγω θανάτου του 
δικαιούχου. 

88 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας 
(1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. ΥΗΚ 5303 επί της οδού ΣΟΛΩΜΟΥ 
26, λόγω θανάτου του δικαιούχου. 
 

4 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το 
όχημα με αρ. κυκλ. ΙΟΙ 4405 επί της 
οδού ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 42, λόγω θανάτου 
του δικαιούχου. 

89 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας 
(1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. ΙΟΙ 4405 επί της οδού 
ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 42, λόγω θανάτου του 
δικαιούχου. 

5 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το 
όχημα με αρ. κυκλ. YKN 5580 επί της 
οδού ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 3, λόγω μετοίκησης 
της δικαιούχου. 

90 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας 
(1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. YKN 5580 επί της οδού ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 
3, λόγω μετοίκησης της δικαιούχου. 
 

6 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το 
όχημα με αρ. κυκλ. YKK 7069 επί της 
οδού AIANTOΣ 86, λόγω θανάτου του 
δικαιούχου. 

91 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας 
(1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. YKK 7069 επί της οδού AIANTOΣ 86, 
λόγω θανάτου του δικαιούχου. 
 

7 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση (1) 
θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. ΖΚΝ 8461 επί της οδού 
ΑΤΛΑΝΤΟΣ 44, λόγω θανάτου του 
δικαιούχου. 

92 

Λήψη απόφασης για την κατάργηση (1) 
θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. 
κυκλ. ΖΚΝ 8461 επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 
44, λόγω θανάτου του δικαιούχου. 

  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


