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DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

:

18.06.2019

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

:

9ε

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ

:

163ε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ

:

18.06.2019

ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:7141/09.07.2019
πδήηεζε - ελεκέξσζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2524/01-03-2019 αηηήζεσο ηνπ
πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ».
Γήκαξρνο: Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο
ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
Πξόεδξνο: Υηώηεο Γεκήηξηνο
Αληηπξόεδξνο : Καηζηθόο Απόζηνινο
Γξακκαηέαο: Κουτσελίνης Πξνθόπηνο (απώλ)
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. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ
12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ
14.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ
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ΑΔΑ: 78Η4ΩΡΚ-Ν04
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.
ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΖ
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Από ην πξαθηηθό ηεο 9εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μουρεσίου, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ
Γήκνπ Εαγνξάο - Μουρεσίου, 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 : 10ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
πδήηεζε - ελεκέξσζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2524/01-03-2019 αηηήζεσο ηνπ
πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ».
Ο θ. Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα εθηόο 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 ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
2524/01-03-2019 αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ», ε
νπνία έρεη σο παξαθάησ:
**********************
ΤΛΛΟΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΕΑΓΟΡΑ «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ»
ΕΑΓΟΡΑ ΠΖΛΗΟΤ Σ.Κ. 37001
ΠΡΟ : ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ
ΤΠ΄ΟΦΗΝ:
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1.ΓΖΜΑΡΥΟΤ :θ.θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ
2.ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ :θνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟΤ
3.ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ θνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΡΔΠΑΝΗΓΖ
κε ηελ επθαηξία ηεο ζπλάληεζήο καο ζε ζρέζε κε ην θαινθαηξηλό θεζηηβάι
PELIONSUMMERFESTIVALπνπ δηνξγαλώλεη ν ύιινγόο καο από 12/07/2019 έσο
19/07/2019 ζαο απνζηέιινπκε ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο δεηάκε λα πινπνηήζεηε, έηζη
ώζηε ν Γήκνο καο λα δείμεη ην θαιύηεξν πξόζσπν ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, όρη
κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι αιιά θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο
ζεδόλ. Παξαθαινύκε ελεκεξώζηε καο γξαπηώο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηήζεηε.
1)Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε, δηάλνημε θαη ζήκαλζε κνλνπαηηώλ
Α)Εαγνξά – Υνξεπηό (1.γπαιόζηξαηα 2.Άγηνο Γεώξγηνο – Φπγεία – Αίνινο)
Β)Υνξεπηό – Μνλή Αγίσλ Σαμηαξρώλ
Γ)Πνπξί – Υνξεπηό
Γ)ρνξεπηό – Κάβνο Παξίζελαο – Αλάιεςε (παξαθαινύκε λα βξεζεί κηα ιύζε γηα ην
θνκκάηη πνπ έρεη πέζεη κεηά ην θηίξην Πάληνπ. Πηζαλή παξάθακςε από άιιν ζεκείν).
Δ)Υνξεπηό – Άγηνη αξάληα (Δπίζεο λα δεκηνπξγεζεί παξάθακςε ζε ζπλελλόεζε κε
ην μελνδνρείν Έλαζηξνλ , ζην ζεκείν πνπ ππάξρεη πξόβιεκα).
Ε)Οηθία Αληώλνγινπ έσο θεληξηθόο δξόκνο.
Ζ)Παξάιιεινο ρεηκάξξνπ Κηόζηα (μελνδνρείν Όαζηο ).
2.Γηαγξάκκηζε θαη ζήκαλζε κε πηλαθίδεο ζηα Αγγιηθά ζε όια ηα πάξθηλγθ
Εαγνξάο, Υνξεπηνύ, Πνπξίνπ θαη Μαθξπξάρεο θαζώο θαη ζηηο δηαβάζεηο πεδώλ.
Γηεπζέηεζε, θαζαξηζκόο θαζώο θαη δεληξνθύηεπζε ηνπ πάξθηλγθ δίπια ζηνλ
Υξπζνρνύ ζην Υνξεπηό. (Ζ θύηεπζε θάπνησλ δέληξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζώο
κε ηελ παξακηθξή βξνρή θαηεβάδεη ρώκαηα ζηνλ δξόκν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη γηα
ιόγνπο θαιαηζζεζίαο. Γπζηπρώο από ηα δέληξα πνπ πξνϋπήξραλ δελ έκεηλε θαλέλα).
3.Απαγόξεπζε πάξθηλγθ κε εηδηθέο θνξδέιεο θα επίβιεςε από ππάιιειν ηνπ
Γήκνπ ζηηο ώξεο αηρκήο από 1 Ηνπιίνπ έσο 31 Απγνύζηνπ νη νπνίεο ζα
αλαλεώλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε όια ηα παξαθάησ ζεκεία:
Α)Πεξαρώξα:
Κακάξα έσο Μπινπόηακν
Β)Αγία Κπξηαθή:
Οηθία Βηζβίθε έσο Πάξθηλγθ, βελδηλάδηθν Θεξζίηε
βελδηλάδηθν ζεξζίηε έσο παιηά ΓΔΖ
Γ)Άγηνο Γεώξγηνο:
Άγαικα Πνιπκέξε έσο νύπεξ Μάξθεη Εαγνξίλ, δξόκνο πξνο ην Γεκνηηθό
ρνιείν.(ε εθείλν ην ζεκείν πξέπεη λα αθαηξεζνύλ νη θάδνη θαη λα κεηαθεξζνύλ ζην
θάησ πάξθηλγθ. Έρεη ήδε πξνθιεζεί αηύρεκα)
Μηθξή Πιαηεία,
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Γέθπξα εκαηώλ έσο Ξελνδνρείν Πξίγθνπ
Γ)Υνξεπηό:
Ξελνδνρείν Αίνινο έσο Βαξειά,
Ληκάλη κπξνζηά ζην θάκπηλγθ & πεξηθεξεηαθόο θάκπηλγθ
Δ)Μαθξπξάρε:
Μάξθεη Αγγέιηθα έσο νηθία Οηθνλόκνπ (Παπιή).
4)Πξόζιεςε αηόκσλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία θαη ηηο ζέζεηο πάξθηλγθ
ζην Υνξεπηό θαη ζηνπο Άγηνπο αξάληα από 10/07/2019 έσο 25/08/2019.
5)Δηδηθή ζήκαλζε ζηα Αγγιηθά (RecyclingPoint) ζε όια ηα ζεκεία αλαθύθισζεο
έηζη ώζηε λα είλαη επδηάθξηηε ζηνπο αιινδαπνύο αιά θαη ζηνπο Έιιελεο επηζθέπηεο
καο. Αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα θνκπνζηνπνίεζεο λα νξηζζνύλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.
6)Σνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ αηόκσλ γηα θαζαξηόηεηα ζηελ πεξηνρή Εαγνξάο θαη
Υνξεπηνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι.
7)ύζηαζε ζηνπο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο λα πξνκεζεπηνύλ εηδηθνύο
θάδνπο γηα ηελ ζπγθνκηδή απόβιεησλ θνπδίλαο.
8)Καζαξηζκόο, βάςηκν πεδνύισλ θαη παξηεξηώλ, θαζώο θαη θύηεπζε θπηώλ
πνπ δελ ρξεηάδνληαη πνιύ πόηηζκα ζε απηά ζην Υνξεπηό. Καζαξηζκόο
πξναύιηνπ ρώξνπ αγάικαηνο Γξνζίλε.
9)πληήξεζε θαη επαλόξζσζε ηνπ γεθπξηνύ ζην ηεισλείν.
10)πληήξεζε ησλ παγθαθηώλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο
ηνπ Υνξεπηνύ (4 πξνο θάκπηλγθ θαη 2 πξνο Παξίζελα).
11)πληήξεζε ηνπ Ναπαγνζσζηηθνύ Πύξγνπ, ησλ θακπίλσλ παξαιίαο θαη
αλαθαηαζθεπή ησλ ληνπδ. Καηαζθεπή ληνπδ ζηελ Παξίζελα.
12)Ναπαγνζώζηεο ζηηο παξαιίεο Υνξεπηνύ θαη Αγίσλ αξάληα.
13)Δγθαηάζηαζε ρακεινύ θσηηζκνύ ζην κνλνπάηη ηνπ Κάβνππαξίζελαο θαζώο
θαη πξνβνιείο πξνο ηα βξάρηα ηνπ ιηκαληνύ.
14)Οξηζκόο 5 ζεκείσλ όπνπ ζα είλαη ηέθηα πιεξνθνξηώλ -infokiosks- θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ ρσξηώλ Εαγνξάο, Μαθξπξάρεο,
Πνπξίνπ, Υνξεπηνύ θαη Αγίσλ ζαξάληα. ην Υνξεπηό ηδαληθό κέξνο είλαη ην παιηό
ηεισλείν.
15)Υώξνπο αθηζνθόιιεζεο
16)Χξάξηα δεκνηηθώλ θηηξίσλ, δεκαξρείν, βηβιηνζήθε, θηι πνπ ζα είλαη επηζθέςηκα
εθείλε ηελ πεξίνδν.
17)Τπνζηήξημε θαη Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο θαη
άκεζεο ζπληήξεζεο ζε θσηηζκό θαη άιιεο ππνδνκέο.
18)Υνξήγεζε άδεηαο γηα κνπζηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο πνπ ζα
πιαηζηώζνπλ όιε ηεο εβδνκάδα ηνπ θεζηηβάι θαη ζα είλαη αλνηρηέο γηα όινπο.
19)ηήζηκν εμέδξαο ζην Υνξεπηό από 10 Ηνπιίνπ έσο 10 Απγνύζηνπ.
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20)Υώξνο γηα ζηήζηκν πεξηπηέξσλ αγξνηώλ, εξαζηηερλώλ θαη δεκηνπξγώλ ζην
Υνξεπηό (δίπια ζηνπ Υξπζνρνύ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι.
21)Δμαζθάιηζε ηεο επαλαιεςηκόηεηαο ησλ ελεξγεηώλ (1,2,3,8) ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
******************
Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ελεκέξσζε ην
ζώκα επί ηνπ ζέκαηνο.
Ο

επηθεθαιήο

ηεο

ειάζζνλνο

κεηνςεθίαο,

Γεκνηηθόο

ύκβνπινο

θ.

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο πξόηεηλε λα γίλεη ρώξνο πάξθηλγθ θαη δηάηαμε ρώξνπ γηα θάζεηε
ζηάζκεπζε.
Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία αλέθεξε ηα παξαθάησ:
Οη ύιινγνη θέξλνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο. Τπάξρεη Καλνληζηηθή γηα ην
Υνξεπηό; Υξεηάδεηαη κειέηε θαη έγθξηζε Καλνληζηηθώλ Απνθάζεσλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο, θ. Φαζάο Γεώξγηνο, αλέθεξε ηα παξαθάησ:
πκθσλώ λα θύγνπλ νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο αιιά έρνπκε θαη αηηήζεηο
επαγγεικαηηώλ γηα έγθξηζε νιηγόιεπηεο ζηάζκεπζεο.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο, αλέθεξε ηα παξαθάησ:
Αθνύ ζπκθσλνύλ νη επηρεηξεκαηίεο ζαθώο θαη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε
ζηάζκεπζε θαη όρη κόλν ζην Υνξεπηό. Δίλαη πνιύ αξγά όκσο ηώξα λα ιύζνπκε ην
ζέκα γηαηί είκαζηε ήδε ελ κέζσ θαινθαηξηνύ. αθώο θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα. Σν
ιηκεληθό είλαη αξκόδην όξγαλν.
Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, αλέθεξε ηα παξαθάησ:
Δίλαη ζαθέο όηη ρσξίο Ληκεληθό Γξαθείν κπνξεί λα καο ειέγρεη θαη λα καο
επηβιέπεη ην Ληκεληθό; Πσο έρνπκε δηαζθαιίζεη ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ; Ση
ζπλεξγαζία ππάξρεη κε ηελ αζηπλνκία θαη ην Ληκεληθό;
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, δήηεζε από ην
ζώκα λα εγθξίλεη ηελ ελεκέξσζε επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. 2524/01-03-2019 αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ
ΕΔΤ».
Τπέξ ηεο απνδνρήο ηεο ελεκέξσζεο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ππ’
αξηζκ. πξση. 2524/01-03-2019 αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο
«ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ», 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, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν
Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο,ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο
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Απόζηνινο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο,θ. Δπαγγέινπ
Νηθόιανο,θ.

Κακπνύξεο

Νηθόιανο,

θ.

Σζαπξάδεο

Βαζίιεηνο,

θ.

Κνπξειάο

Σξηαληάθπιινο θαη θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο.

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. 2524/01-03-2019 αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ
Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ»
Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.
Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Απνδέρεηαη ηελ ελεκέξσζε επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
2524/01-03-2019 αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Εαγνξάο «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ».
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 163/2019.
Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)
ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 09.07.2019
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ
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