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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 339/17.01.2019 

Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «πληήξεζε, ζήκαλζε 

θαη αλάδεημε δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ (κνλνπαηηώλ)» ζην πιαίζην ηνπ 

Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζύκθσλα κε ηελ 1ε 

Πξόζθιεζε ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.) (ΑΝΑΒΟΛΖ). 

 

Γήκαξρνο: Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πξόεδξνο: Υηώηεο Γεκήηξηνο  

Αληηπξόεδξνο : Καηζηθόο Απόζηνινο  

Γξακκαηέαο: Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο  

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

3.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

7.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18.12.2018 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 16ε 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 612ε 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 18.12.2018 
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10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

2.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

3.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

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.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

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

   

ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 14291/14-12-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

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

3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο, πξνζθιήζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο θ. Πξόεδξνο ελεκέξσζε ην ζώκα όηη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάζθνο 

Κσλζηαληίλνο, απνπζηάδεη δηθαηνινγεκέλα ιόγσ αζζέλεηαο. 

Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξόεδξνο 

έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξόζθιεζε ηεο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο γηα ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο ηελ Παξαζθεπή 21 Γεθεκβξίνπ 2018 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Μαγλεζίαο & πνξάδσλ. 

ηε ζπλέρεηα, ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ην 

Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», ηνλίδνληαο όηη από πιεπξάο ηνπ Γήκνπ ζα γίλνπλ 

όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο πξνο όθεινο όισλ. 
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Ο θ. Γήκαξρνο ελεκέξσζε ην ζώκα όηη, έπεηηα από ηε δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζε πεξηπηώζεηο δηαγξαθώλ θαη 

αλεμαξηεηνπνηήζεσλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ ζπκβνύισλ, πνπ απέζηεηιε ην 

Τπνπξγείν ην θαινθαίξη ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, ππεβιήζε ζρεηηθό 

εξώηεκα από ηε Γεκνηηθή Αξρή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο 

Διιάδαο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ, 

ηδηαίηεξα πξνο ην ζέκα ηεο θαηαβνιήο ησλ εμόδσλ θίλεζεο από ηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ζ απάληεζε επί ηνπ εξσηήκαηνο απηνύ, ήηαλ όηη ν Πξόεδξνο 

ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ εμαθνινπζεί θαλνληθά λ’ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαη κεηά ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ θαη λα ιακβάλεη λόκηκα ηα κεληαία έμνδα θίλεζεο.  

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο, νη νπνίνη πξνζήιζαλ πξηλ ηε 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε, 

πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθθξάδνληαο ηε δηακαξηπξία 

ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ από ηε Γεκνηηθή Αξρή ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν 

επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζαπξάδεο 

Βαζίιεηνο, πξνθνξηθά (όπσο  απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), έζεζε ηα παξαθάησ : 

ε πξνεγνύκελν Γεκνηηθό πκβνύιην είρακε ζέκα γηα ηελ παηδηθή ραξά Αγίαο 

Κπξηαθήο. Μεηά από επίζθεςε κνπ δηαπίζησζα όηη ππάξρνπλ επηθίλδπλα ζεκεία ζηα 

δηάθνξα παηρλίδηα. Τπάξρεη όλησο πηζηνπνίεζε; Τπάξρεη έλα επηθίλδπλν θελό ζηνλ 

θξάθηε έμσ από ηελ παηδηθή ραξά.  

ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε, απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. 

Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν νπνίνο ηόληζε όηη ε ελ ιόγσ παηδηθή ραξά ειέγρζεθε θαη 

πηζηνπνηήζεθε. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 16εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.12.2018, 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.  
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ΘΔΜΑ : 20ν 

Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «πληήξεζε, ζήκαλζε θαη 

αλάδεημε δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ (κνλνπαηηώλ)» ζην πιαίζην ηνπ 

Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ζύκθσλα κε ηελ 1ε Πξόζθιεζε ηεο Δηαηξίαο 

Αλάπηπμεο Πειίνπ (Δ.Α.Π. Α.Δ.) (ΑΝΑΒΟΛΖ). 

 

Ο θ. Πξόεδξνο, πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο γηα 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θάιεζε ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τπέξ 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 θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, νη  Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο, θ. ακαξά 

Μαξία, θ.  Μπξίδεο Θεόδσξνο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο,  θ. Σζαπξάδεο 

Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο . 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ πξόηαζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
Σελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 612/2018.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 17.01.2019  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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