
[1] 

 

 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:5693/23.05.2019 

ςζήηηζη πεπί εξεύπεζηρ σώπος ζηάθμεςζηρ ζηον οικιζμό Αγ. απάνηα Σ.Κ. 

Μακπςππάσηρ. 

Γήμαπσορ: Κοςηζάθηηρ Παναγιώηηρ 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ππόεδπορ: Υιώηηρ Γημήηπιορ  

Ανηιππόεδπορ : Καηζιθόρ Απόζηολορ  

Γπαμμαηέαρ: Κοςηζελίνηρ Πποκόπιορ (απών) 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

7.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

8.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

10.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

11.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

12.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

13.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

14.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

15.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

16.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.04.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 7η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 150η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.04.2019 
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17.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

2.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

6.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

7.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 4499/18-04-2019  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο παξνπζηώλ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαπιεξώλεη, 

ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ν πιεηνςεθώλ ύκβνπινο 

ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο ησλ παξνπζηώλ. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο θαη θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο 

πξνζήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, ιόγσ θσιύκαηνο δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο απνρώξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Αιηίλεο Αλέζηεο θαη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

απνπζίαδαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε  ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη έσο ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 24νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Μπξίδεο Θεόδσξνο , απνρώξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 25νπ ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, απνρώξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 30νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθαλ πξνο ηνλ 

θ. Γήκαξρν θαη ηνπο αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο , πξνθνξηθέο εξσηήζεηο από ηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, γηα 

δηάθνξα ζέκαηα, νη νπνίεο θαη απαληήζεθαλ αξκνδίσο, όπσο απηνιεμεί θαηαγξάθεηαη  

ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 7εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.04.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

08.00 κ.κ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

ΘΔΜΑ : 30ο 

πδήηεζε πεξί εμεύξεζεο ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκό Αγ. αξάληα Σ.Κ. 

Μαθξπξξάρεο. 
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Ο θ. Πξόεδξνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Εαγνξάο θ. 

Κνληνγηώξγν Απόζηνιν, ν νπνίνο πξόηεηλε λα ιάβεη απόθαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

γηα ην αλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ λα βξεη ρώξν ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκό Άγηνη αξάληα 

θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ λα πξνρσξήζεη ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τπέπ ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμεύξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ νηθηζκό Άγηνη 

αξάληα, ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ 

Απόζηνινπ, ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο  Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο 

Κσλζηαληίλνο,θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. 

Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο θαη  νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη  θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. 

Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, απνρώξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 30νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Αιηίλεο Αλέζηεο θαη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

απνπζίαδαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε  ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη έσο ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 24νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Μπξίδεο Θεόδσξνο , απνρώξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 25νπ ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ  
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 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Δμνπζηνδνηεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμεύξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηνλ 

νηθηζκό Άγηνη αξάληα, ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. 

Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 150/2019.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 23.05.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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