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7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  
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9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
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11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  
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ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

3.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

4.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

 

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 : 6278/14-06-2019  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. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο 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 κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο 

απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο(ην νπνίν 

πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 11ν θαη ζην 12ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε 

Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (όπσο 

αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

ζρεηηθά κε : α) ηνπνζέηεζε κειηζζηώλ ζηελ ζέζε «Παλαγία», ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζε ρώξν πνπ ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδν 5Υ5, κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηα κειίζζηα  

θαη β) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε λαπαγνζσζηώλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη αλ 

είκαζηε θαιπκκέλνη ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ καο επηβάιινληαη πξόζηηκα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξνο ελεκέξσζε 

δηάθνξα ζέκαηα, όπσο ηα παξάλνκα θάκπηλγθ, ηνλ θαζαξηζκό ησλ όρησλ, ηηο 

παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηώλ, ηα παξάλνκα θαηαιύκαηα 

θ.ι.π. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο 

(όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δεμακελέο, ελόςεη 

θαη ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Από ην πξαθηηθό ηεο 9εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.06.2019, 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 : 7ο 

πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3080/19-03-2019 αηηήζεσο 

θαοΛπρλαξνπνύινπ Δπαγγειίαο ηνπ Ησάλλε. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην  7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα  

παξαθάησ: 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  

άξζξνπ 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, έλαλ (1) κήλα πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ησλ 

εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο,  

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο. Γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη’ απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ξύζκηζεο ππεξεζηαθώλ ζεκάησλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ,  θαιώ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα 

ην  θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

Σν Γ.. αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξαγξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06 , ηνπ  άξζξν 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελππ’ αξηζκ. πξση. 

3080/19-03-2019 αίηεζε ηεοθαοΛπρλαξνπνύινπ Δπαγγειίαο ηνπ Ησάλλε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

***************** 

Παξαθαιώ λα κεξηκλήζεηε  γηα ηελ αζθαιή νκαιόηεηα θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ξέκαηνο ζηε ζέζε ΜΗΥΔΪΚΑ ΚΗΟΤ, θαζόηη έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο θαη 

θαζίδεζε από ηα πνιιά λεξά ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, κε απνηέιεζκα ε δηέιεπζε ησλ 

απηνθηλήησλ λα είλαη άθξσο επηθίλδπλε κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ δσή ηνπ 
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θάζε νδεγνύ θαη ζπλεπηβαηλόλησλ. Αο ζεκεησζεί όηη από ηνλ δξόκν απηόλ κέζσ 

ξέκαηνο εμππεξεηνύληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο, όπσο επίζεο θαη νη αλάινγεο ππεξεζίεο, 

όπσο ΓΔΖ, ΤΓΡΔΤΖ, ΤΓΡΑΓΩΓΔΗΟ, ΟΣΔ θαη άιιεο ππεξεζίεο - ηπραίλεη λα είλαη ν 

κνλαδηθόο δξόκνο. Με πξόζβαζε ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ κπνξείηε λα βξείηε αίηεζε 

παξειζόλησλ νιίγσλ εηώλ ηελ νπνία αίηεζε ηελ ππνγξάθνπλ νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο νη νπνίνη πεξηκέλνπλ έθηνηε κηα έλδεημε ζπλαλζξσπηάο, πξνώζεζεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ ξέκαηνο επί ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο.Δπίζεο επηζεκαίλσ θάζε νιηγνξία, 

θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επηθέξεη ζην άκεζζν κέιινλ θάπνην αηύρεκα, κε απνηέιεζκα 

λα θαηεγνξεζεί ε Άξρνπζα νπνηαδήπνηε Αξρή.  

Φηιηθόηαηα  

Δπαγγειία Λπρλαξνπνύινπ - Μίρνπ 

***************** 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, πξόηεηλε λα 

δηεξεπλεζεί ην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηνπ ξέκαηνο, θη ελ ζπλερεία λα γίλνπλ όιεο 

νη απαξαίηεηεο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο από ηελ πιεπξά ηνπ 

Γήκνπ θαη θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη 

επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο πξόηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ςήθηζαλ όινη 

νη παξόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο 

Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. 

Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο,θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο,θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο,θ. 

Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο 

απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρώξεζε  κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  άξζξνπ 65 

παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.3080/19-03-2019 αίηεζε ηεο θαο Λπρλαξνπνύινπ 

Δπαγγειίαο ηνπ Ησάλλε 

 Σελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Να δηεξεπλεζεί ην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηνπ ξέκαηνο, θη ελ ζπλερεία λα γίλνπλ 

όιεο νη απαξαίηεηεολόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο από ηελ πιεπξά 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 173/2019.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 08.07.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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