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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:8868/26-08-2019 

Λήυη απόθαζης περί τορήγηζης  παράηαζης φραρίοσ  λειηοσργίας μοσζικών 

οργάνφν για ηο καηάζηημα ηοσ κ. Κοσρελά Γεφργίοσ, ποσ βρίζκεηαι ζηην 

ζσνοικία ηης Αγίας Παραζκεσής ηης Γ.Κ. Εαγοράς, καηόπιν ηης από 31/07/2019  

ειζηγήζεφς ηοσ αρμόδιοσ ημήμαηος ηοσ Γήμοσ. 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος  

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος (Απών) 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

11.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

12. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

13.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 20.08.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 11η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 210η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 20.08.2019 
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14.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ 

3. ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

4.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

5.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2. ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

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

5.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

2.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

3.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

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

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 8616/19-08-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

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

3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο, πξνζθιήζεθε 

λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ 

ζπλεδξίαζε. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, απνπζίαδε από ηελ ζπλεδξίαζε. 

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, ν πιεηνςεθώλ ύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, 

θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο κεηά ηελ ςεθνθνξία. 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ 

ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ - ηνπνζεηήζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο απνρώξεζαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ - ηνπνζεηήζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνπζίαδε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο πξνηάζεθε από ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Εαθείξε 

Γεώξγην θαη ζπδεηήζεθε σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα 

ηνλ ζάλαην ηεο Αζαλαζνπνύινπ Αλησλίαο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξόεδξνο 

έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξνο ελεκέξσζή ηνπ ην από 16-08-2019 έγγξαθν ηνπ 

Διιεληθνύ Γηθηύνπ «Φίινη ηεο Φύζεο». 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, αλέθεξε ηα παξαθάησ (όπσο αλαιπηηθά 

θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο)  : 

Γελ  έρεη γίλεη δεκόζηνο απνινγηζκόο από ηελ παξνύζα δεκνηηθή αξρή. Απηό 

δελ έγηλε ηπραία, αιιά γηαηί ζα θαίλνληαλ νη αδπλακίεο ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δελ γλσζηνπνηνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη δελ 

ιακβάλνπλ γλώζε νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αθύξσζεο 

ηεο νξηνζέηεζεο ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ καο, ηη έθαλε ε δεκνηηθή αξρή γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη από δσ θαη πέξα; 

(Απάληεζε ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν νπνίνο 

είπε όηη πξόθεηηαη γηα απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ε νπνία κπνξεί λα 

αλαηξαπεί κε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία θαη ν θ. Γήκαξρνο ν νπνίνο αλέθεξε πσο ζα 

γίλεη παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερληθό Δπηκειεηήξην θαη 

άιινπο Γήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκαηνπ Πειίνπ). 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ην αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ έρνπλ δεισζεί ζην Κηεκαηνιόγην θαη αλ 

λαη, κε πνηα ηνπνγξαθηθά. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο,έζεζε 

πξνθνξηθά εξσηήζεηο (όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) : α)ζρεηηθά κε αθαίξεζε πεγήο γηα ηελ νπνία έρεη θάλεη 

έγγξαθε ελεκέξσζε πξνο ηνλ Γήκν(ν θ. Γήκαξρνο αλέθεξε όηη έρεη ελεκεξσζεί 

εγγξάθσο γηα ην ζέκα από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θαη έρεη παξαπεκθζεί ην 

ζέκα ζηελ Γ.Κ. Εαγνξάο. Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο αλέθεξε όηη 

ην λεξό απηό βγαίλεη ζηε Εαγνξά,αιιά κέρξη ζήκεξα θαη γηα πνιιά ρξόληα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα άξδεπζε από ηελ Σ.Κ. Πνπξίνπ. Δπίζεο αλέθεξε όηη δελ 

ζπκθσλεί κε ηελ παξέκβαζε ζηελ πεγή), β) ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο ελόςεη θαη ηεο ζπγθνκηδήο ησλ κήισλ, γ) ζρεηηθά κε θαηαγγειία γηα 

θαζαξηζκό κνλνπαηηνύ ζηελ Σ.Κ. Πνπξίνπ, δ) ζρεηηθά κε έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ην νπνίν ηνλ αθνξνύζε θαη ην νπνίν είρε δεηήζεη από ηνλ 

θ. Γήκαξρν λα ηνπ απνζηαιεί θαη ε) ζρεηηθά κε θεληξηθό αγσγό, ν νπνίνο είλαη 

εθηεζεηκέλνο. 

Γηα ην ζέκα ηεο πεγήο ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, 

αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

Ζ λνκνζεζία πεξί πεγώλ είλαη ζπγθεθξηκέλε. Έρεη γίλεη από ηνλ Γήκν ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ άδεηα ρξήζεο ηεο πεγήο; Γελ έπξεπε ην ζέκα λα παξαπεκθζεί 

ζηελ Γ.Κ. Εαγνξάο, αθνύ έρεη ήδε θαηαηεζεί αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηεο 

πεγήο. Να δεζκεπζεί ν θ. Γήκαξρνο όηη ηαρύηαηα ζα εμαζθαιίζεη θαη ηηο πεγέο ηεο 

Γ.Δ. Μνπξεζίνπ. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, 

ζπλεράξε ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ επαλεθινγή ηνπ, όπσο επίζεο θαη ηνπο Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο, θαη ηνπνζεηήζεθε πξνθνξηθά (όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη θαηέζεζε θαη γξαπηώο ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο ζπλεράξε ηνλ θ. Γήκαξρν γηα 

ηελ επαλεθινγή ηνπ θαη δήηεζε ε λέα δεκνηηθή αξρή λα δξαζηεξηνπνηεζεί ώζηε ηα 

ρσξηά πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα λα αλαθάκςνπλ. ηελ ζπλέρεηα, έζεζε πξνθνξηθά 

εξσηήζεηο (όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο) α) ζρεηηθά  κε ην πνπ βξίζθεηαη ην ζέκα ησλ θαηνιηζζήζεσλ(απάληεζε 

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο), β) αλ έρνπλ δεκνπξαηεζεί ηα έξγα πνπ 

αθνξνύλ ηελ Σζαγθαξάδα (ζρνιείν, Αιεμάθε θ.ι.π.) (απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. 

Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο)  θαη  γ) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο παηδηθήο ραξάο ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή, γηα ην νπνίν αλέθεξε ηα παξαθάησ : Ο ρώξνο είρε παξαρσξεζεί από ηελ 

Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή κε έλα ζπκβνιηθό κίζζσκα. Όηαλ έιεμε ην 2008 ην κίζζσκα 

έζηεηιε ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή αίηεκα λα κπεη θαηλνύξγηα παηδηθή ραξά ε νπνία 

λα είλαη αζθαιήο. Δζείο ιέηε όηη ε Δπηηξνπή δελ ζέιεη ηηο παηδηθέο ραξέο. Απηό είλαη 
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ςέκα θαη δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην. Να κάζεη ν θόζκνο όηη ν Γήκνο παίξλεη ηελ παηδηθή 

ραξά από εθεί θαη όρη ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή.  

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο, είπε πσο ήξζε έγγξαθν από ηελ Δθθιεζηαζηηθή 

Δπηηξνπή γηα λα θύγεη ε παηδηθή ραξά δηόηη ζέιεη λ’ αμηνπνηήζεη ην αθίλεηό ηεο ζηελ 

Αγία Παξαζθεπή. 

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, αλέθεξε όηη 

ππάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν θαη έζεζε 

ππόςε ηνπ ζώκαηνο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, δήηεζε από ηνλ θ. Γήκαξρν 

λα δεζκεπζεί όηη ζα θάλεη δύν παηδηθέο ραξέο ζηελ Σζαγθαξάδα. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 20.08.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

07.00 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 

Λήςε απόθαζεο πεξί ρνξήγεζεο  παξάηαζεο σξαξίνπ  ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Κνπξειά Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο, θαηόπηλ ηεο από 31/07/2019  εηζεγήζεσο ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

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. 
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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 ηελ από 31/07/2019   

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηώλ θαηαζηεκάησλ Τ.Δ. ηεο Γ.Δ. Εαγνξάο, 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

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

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ                        Εαγνξά        31/7/2019 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΑΓΟΡΑ 

Σκήκα ρνξήγεζεο αδεηώλ                              Αξηζκ. Πξση. 35 

Καηαζηεκάησλ Τ.Δ. 

                                                                  Π Ρ Ο : Σνλ θ. Πξόεδξν Γεκ. πκβνπιίνπ 

                                                                                  Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ 

                                                                                              ηε Εαγνξά 

 

Ο Κνπξειάο Γεώξγηνο ηνπ Αξγπξίνπ, θάηνηθνο Γ.Κ. Εαγνξάο,  έρεη ππνβάιιεη 

ζην αξκόδην ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Εαγνξάο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. 35/25-6-2019 αίηεζε καδί κε αληίγξαθν ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκά ηνπ , ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηελ ζπλνηθία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο. 

Με ην λ. 4442/2016 «Νέν Θεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο απαηηείηαη κόλν 

αληίγξαθν ηεο ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο». 

Ο αλσηέξσ δελ έρεη νθεηιέο πξνο ην Γήκν καο όπσο απηό απνδεηθλύεηαη θαη από ηε 

βεβαίσζε Γεκνηηθήο Δλεκεξόηεηαο πνπ καο έρεη πξνζθνκίζεη θαη επεηδή ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ. πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ 

είλαη ε κε ύπαξμε νθεηιήο ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο,  

Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηε ρνξήγεζε  παξάηαζεο σξαξίνπ  ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Κνπξειά Γεώξγηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ζπλνηθία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο. 

             Ζ Αξκόδηα Τπάιιεινο                                                     Ο Αληηδήκαξρνο  

               Ραθηνπνύινπ Εσή                                              Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο  

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

Καηόπηλ, ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  
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Τπέρ ηεο έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Κνπξειά Γεώξγηνπ, ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο  

Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο,ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, 

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, θ. Γαξπθάιινπ 

Αλαζηάζηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. 

Εαθείξεο Γεώξγηνο, θ. ακαξά Μαξία, θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο θαη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο 

Κσλζηαληίλνο θαη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, απνπζίαδε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, 

απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ - ηνπνζεηήζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ, πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ από 31/07/2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Υνξήγεζεο αδεηώλ 

Καηαζηεκάησλ Τ.Δ. Γ.Δ. Εαγνξάο  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ  ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην 

θαηάζηεκα ηνπ θ. Κνπξειά Γεώξγηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ Νόκσλ 

θαη  ηελ από 31/07/2019  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Υνξήγεζεο αδεηώλ Καηαζηεκάησλ 

Τ.Δ. Γ.Δ. Εαγνξάο. 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 210/2019.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                          ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 26.08.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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