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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 15793/14-12-2017 

πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί αηηήζεσλ δεκνηώλ γηα θνπή θιώλσλ 

πιαηάλσλ & δέληξσλ. 

 

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.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ    

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.11.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 14ε 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 286ε 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.11.2017 
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1.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

5.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

6.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

7.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

8.  ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 14688/17-11-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηνπ  θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

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

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλαπιεξψλεη, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, θη έσο ηελ πξνζέιεπζε ηνπ, ν πξψηνο ζε 

ζεηξά πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο 

Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αλειίνπ θ. Μαξγαξίηεο ηέθαλνο 

πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο 

ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 3310/16-10-2017 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ. Δπίζεο δε, ελεκέξσζε ην 

ζψκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2017, ζην Δληαίν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Εαγνξάο «Ρήγαο Φεξαίνο», απφ ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ 

Εαγνξάο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο δήισζε φηη πνιιέο 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, δελ πινπνηνχληαη θαη δήηεζε ελεκέξσζε σο πξνο απηφ απφ 

ηνλ θ. Γήκαξρν. 

Απαληψληαο ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, 

ηφληζε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα γίλνληαη πνιιέο αηηήζεηο απφ δεκφηεο 

ζρεηηθά κε δξφκνπο. Γπζηπρψο νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη καο επηηξέπεηαη λα πινπνηήζνπκε κφλν ηα αλαγθαία. Καθψο 

παίξλνπκε θάπνηεο απνθάζεηο θαη ηηο πξνσζνχκε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ νπνία ππάξρεη κφλν έλαο κεραληθφο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ηφληζε φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ  θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ηελ Γ.Δ. Εαγνξάο, έρνπκε ππθλφ νηθηζκφ θαη κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε αγξνηηθή νδνπνηία, ελψ ζηε Γ.Δ. Μνπξεζίνπ έρνπκε πην αξαηφ νηθηζκφ 

θαη απαηηνχληαη δηάθνξεο κηθξέο παξεκβάζεηο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο δήισζε φηη ν ξφινο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ κε έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, έζεζε 

ππφςε ηνπ ζψκαηνο, πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Πνπξίνπ γηα ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο, ην νπνίν 

αλαγλψζζεθε απφ ηνλ ίδην πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηαγξάθεηαη απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε 

ην νπνίν δεηείηαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, πξηλ απφ ηελ 

θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε Ν. Μαγλεζίαο, απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ.  

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, απνρψξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηακαξηπξφκελε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλεμάξηεηνπ 
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Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην. Με δήισζή ηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αλέθεξε ηα εμήο : 

Θεσξψ αληηδεκνθξαηηθή θαη θαθνπνηεηηθή ηελ επίζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην, ελάληηα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα ζε φξζηα ζέζε 

σξπφκελνο θαη απεηιψληαο ηνλ, ηνλ δηέηαμε λα θχγεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 

ηνλ εγθαινχζε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε λφκηκν θφκκα (Κ.Κ.Δ.). 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ πξψηα 

απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ζηηο δηακαξηπξίεο ηεο Γεκνηηθήο πκβνχινπ θ. 

Υξηζηνδνχινπ Γεσξγίαο, φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, καδί κε ηνλ 

Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Υηψηε Γεκήηξην - Μαξίλν. 

Σν 54ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 55νπ θαη ηνπ 56νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.11.2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

18:00. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

ΘΔΜΑ : 4ν  Δθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο  

πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήζεσλ δεκνηψλ γηα θνπή θιψλσλ πιαηάλσλ & 

δέληξσλ. 

 Ο θ. Πξφεδξνο, εηζήγαγε ην 4ν ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε φηη: 
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Σν παξφλ ζέκα, εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ε ζρεηηθή απφθαζε. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06, γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απφθαζε γη’ απηφ, 

πξέπεη πξψηα λ’ απνθαζηζζεί απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηνπ, φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ. 

ηε ζπλέρεηα, o θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

ηελ ζπλέρεηα ν θ.  Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ  ππ΄αξηζκ. 

πξση. 14746/20-11-2017 αίηεζε ηνπ θ. Παπατσάλλνπ Ησάλλε κε ηελ νπνία δεηείηαη 

άδεηα θνπήο θιψλσλ πιαηάλνπ ζηνλ νηθηζκφ Υνξεπηφ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο 

ελεκέξσζε ην ζψκα φηη ππάξρεη θαη κηα αθφκε αίηεζε ( ππ΄αξηζκ. πξση. 10696/16-

10-2017) απφ ηνλ θ. άββα Νηθφιαν ηνπ Παλαγηψηε, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ηνπ 

επηηξαπεί ε θνπή θιψλσλ δέληξσλ ιφγσ αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζηελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα Μαθξπξάρεο θαη δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη θαη γη΄απηφ.  

 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπκε πελήληα έμη 

ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε κεηά απφ ελάκηζε 

κήλα. Τπνβηβάδεηαη ν ξφινο ηνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Τπάξρεη αλεπαξθήο  πξνεηνηκαζία. Θα ήζεια λα πξνεηνηκαδφκαζηε 

θαιχηεξα γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.  

Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη πιένλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ιακβάλεη απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε φισλ ησλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο  θαη γη΄απηφ ην ιφγν εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε, αθφκε θαη εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξνχλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  
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Τπέξ ηεο έγθξηζεο αδείαο γηα ηελ θνπή θιψλσλ πιαηάλνπ, ζηνλ θ. 

Παπατσάλλνπ Ησάλλε ηνπ Ζξαθιή , ιφγσ δηακφξθσζεο ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ 

ζην Υνξεπηφ , φπσο απηφ δεηείηαη κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση: 14746/20-11-2017 αίηεζε 

ηνπ ηδίνπ θαη ππέξ ηεο έγθξηζεο θνπήο θιψλσλ δέληξσλ ζηνλ θ. άββα Νηθφιαν ηνπ 

Παλαγηψηε ιφγσ αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζηελ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο  , φπσο απηφ δεηείηαη 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10696/16-10-2017 αίηεζε ηνπ ηδίνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνπ Απφζηνινπ  , ςήθηζαλ 

φινη νη παξφληεο  Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο,ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία,  

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο,ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο 

Αλέζηεο,ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

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

χκβνπινη θ. ακαξά Μαξία( κε ηελ ηνπνζέηεζε ε νπνία αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 

εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο), θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Καηζηθφο Απφζηνινο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη  θ. 

Δπαγγέινπ Νηθφιανο , θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο , θ. 

Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο θαη  θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 

 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, πξνζήιζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξσηήζεσλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ ππ΄αξηζ. πξση. 14746/20-11-2017 αίηεζε ηνπ θ. Παπατσάλλνπ Ησάλλε 

ηνπ Ζξαθιή 

 Σελ πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνπ Απφζηνινπ 

 Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10696/16-10-2017 αίηεζε ηνπ θ. άββα Νηθφιανπ ηνπ 

Παλαγηψηε 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ην ζέκα σο θαηεπείγνλ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 

παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06. 
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2. Παξέρεη :α)  άδεηα θνπήο θιψλσλ πιαηάλνπ, ζηνλ θ. Παπατσάλλνπ Ησάλλε ηνπ 

Ζξαθιή ,  ιφγσ δηακφξθσζεο ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ ζην Υνξεπηφ , φπσο απηφ 

δεηείηαη κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση: 14746/20-11-2017 αίηεζε ηνπ ηδίνπ & β) παξέρεη 

άδεηα θνπήο θιψλσλ δέληξσλ ζηνλ θ. άββα Νηθφιαν ηνπ Παλαγηψηε ιφγσ 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζηελ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο  , φπσο απηφ δεηείηαη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 10696/16-10-2017 αίηεζε ηνπ ηδίνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνπ Απφζηνινπ,   ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

παξεπξίζθεηαη ν ηνπηθφο δαζνθχιαθαο θαη λ’ αθνινπζεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

πνπ επηβάιιεη ην Γαζαξρείν Βφινπ, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 286/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                           ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,14.12.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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