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  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 10466/06-09-2018 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 Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο ησλ 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 κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θ. Κνπηζειίλε Πξνθόπηνπ, ν 

πιεηνςεθώλ ύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο  θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

πξνζήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαηεγνξώληαο ηνλ θ. Γήκαξρν γηα εμαπάηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη εθκεδέληζε ησλ ζεζκώλ. 

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

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

10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλ/λνο δήηεζε ελεκέξσζε γηα δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε 

δηάθνξεο πινηνκήζεηο ζηνλ Γήκν καο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο δήηεζε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο πιεγέληεο από ηελ ζενκελία νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί 

δεκηέο ηα ζπίηηα ηνπο  θαη πνηέο νη ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο πιεγέληεο. 

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ηόληζε όηη κπνξνύκε ζαλ Γήκνο λα θξνληίζνπκε 

λα θηινμελεζνύλ πξνζσξηλά ζε θάπνην νίθεκα. ηελ πξνεγνύκελε αλακόξθσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ βάιακε ρξήκαηα ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθό γηα ηελ πξνγξακκαηηθή κε 

ην ΗΓΜΔ θαη ζε ιίγν ζα εθδνζεί ε ΚΤΑ πνπ ζα πξνβιέπεη ηηο απνδεκηώζεηο ησλ 

πιεγέλησλ. Πξέπεη λα εληνπηζηνύλ αθξηβώο ηα ζεκεία πνπ έρνπλ πξόβιεκα. Θα 

έρνπκε ζπλερείο θαη άκεζεο επαθέο κε ην ΗΓΜΔ θαη ην Τπνπξγείν.  

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

ηόληζε όηη πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί σο πξνο ην πώο ζα ραξαθηεξηζηεί ν 

Γήκνο καο γηα λα κπνξέζνπλ λα απνδεκησζνύλ νη πιεγέληεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία δήηεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη 

είπε ν αξκόδηνο Τπνπξγόο γηα ην ζέκα , πνπ ζα κείλνπλ πξνζσξηλά νη πιεγέληεο , θαη 

δήηεζε λα ζθιεξύλεη ε ζηάζε ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο πξέπεη λα θηλεζεί ζνβαξά, κε 

δηακαξηπξίεο θαη εγγξάθσο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο δήηεζε ελεκέξσζε γηα ην 

αλ ζα ιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ έθδνζε ηεο απαηηνύκελεο ΚΤΑ, θαηόπηλ ηεο 

γεσινγηθήο κειέηεο ηνπ ΗΓΜΔ θαη αλ είλαη επζύλε ηνπ Γήκνπ ε πξνζσξηλή δηακνλή 

ησλ πιεγέλησλ. ( Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη ηα μελνδνρεία ζα πιεξσζνύλ 

από ηνλ Γήκν θαη ην αξκόδην Τπνπξγείν ζα θαιύςεη ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ νηθηώλ). 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
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επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ζην νδηθό δίθηπν , εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί 

θάπνην ζνβαξό αηύρεκα.(Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ηόληζε όηη πξόθεηηαη γηα 

αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο). 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο αλέθεξε (όπσο  

θαηαγξάθνληαη  απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ηα 

παξαθάησ: 1) Ζ Σζαγθαξάδα έκεηλε αθαζάξηζηε ζηελ ηνπξηζηηθή ζεδόλ. Πξέπεη λα 

δνύκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο. Γελ επαξθεί νύηε ην πξνζσπηθό, νύηε θαη ν 

εμνπιηζκόο  πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Γελ θηαίεη ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, αιιά πξέπεη 

λα επαλεμεηάζνπκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο. 2) Γε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

εξγαζίεο ζην ζρνιείν ηεο Σζαγθαξάδαο θαη δελ ππάξρεη αζθάιεηα. Πξέπεη άκεζα λα 

ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε – δίρηπ γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο.3) Γελ έρεη απνθαηαζηαζεί 

, όπσο έρεη ήδε δεηεζεί ζε πξνεγνύκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε 

πξόζβαζε ελόο ΑΜΔΑ ζηελ Σζαγθαξάδα. ( Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ηόληζε όηη 

από πιεπξάο ηνπ Γήκνπ έγηλαλ όιεο νη ελέξγεηεο θαη ηελ ιύζε ζα ηελ δώζεη ε 

Πνιενδνκία, ζαλ αξκόδηα Τπεξεζία) (Δπίζεο γηα ην ίδην ζέκα ε Γεκνηηθή ύκβνπινο 

θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία ηόληζε όηη ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξόζβαζε γηα 

ηνπο ΑΜΔΑ θαη ζα πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε εηζαγγειέα) . 4) ρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο ξύπαλζεο από ηηο αθίζεο. Θα πξέπεη λα ηζρύζνπλ ηα νξηδόκελα ζηνλ 

Καλνληζκό Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Εαθείξεο Γεώξγηνο ηόληζε όηη είλαη πνιύ ζνβαξό θαη ζα πξέπεη όινη θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα ζθνππίδηα 

ηνπο. Υξεηάδεηαη ζρεδηαζκόο , αλαθύθισζε θ.ι.π. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ακαξά Μαξία αλέθεξε (όπσο  

θαηαγξάθνληαη  απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ηα 

παξαθάησ: 

πκθσλώ πσο  ε αθηζνξύπαλζε είλαη πνιύ ζνβαξό ζέκα θαη πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ν Καλνληζκόο Καζαξηόηεηαο. ρεηηθά κε ην ζέκα ησλ πιεγέλησλ από ηελ 

ζενκελία, έρνπλ πεξάζεη ήδε επηά κήλεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ Γήκνπ ν αληίζηνηρνο θσδηθόο γηα ηελ γεσινγηθή κειέηε, βάζε ηεο νπνία ζα 

εθδνζεί ε ΚΤΑ. Θεσξώ όηη ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο ζενκελίεο είλαη κηθξό. 

ηελ ζπλέρεηα δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο  πνπ έρεη  

έξζεη ζηνλ Γήκν καο γηα ηηο ζενκελίεο θαη πνην κέξνο από απηό ην πνζό έρεη 

εληαικαηνπνηεζεί θαη πνηα ζνβαξή παξέκβαζε έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα.( ηηο  

παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο 

Απόζηνινο ).  

ηελ ζπλέρεηα ε θ. ακαξά αλέθεξε ηα παξαθάησ: 
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ε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είρα δεηήζεη 

ελεκέξσζε από ηνλ θ. Γήκαξρν ζρεηηθά κε ην πνηνο ππάιιεινο ππνζηεξίδεη ηελ 

νκάδα Σνπηθήο Γξάζεο θαη από πνύ κηζζνδνηείηαη θαη είρα ιάβεη απάληεζε από ηνλ 

θ. Γήκαξρν όηη κηζζνδνηείηαη από ηελ ΔΑΠ. Όκσο όπσο δηαπίζησζα, πξόθεηηαη γηα 

κόληκν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο, ν νπνίνο κηζζνδνηείηαη από ηνλ Γήκν. 

  ( Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ελεκέξσζε όηη πξόθεηηαη γηα κόληκε ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ καο ηελ νπνία έρεη κεηαθηλεζεί ζηελ ΔΑΠ). ηελ ζπλέρεηα ε θ. ακαξά 

αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

Θεσξώ απαξάδεθην όηη ν θ. Γήκαξρνο παξαπιάλεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

Γελ δέρνκαη ηελ εμαπάηεζε απηή θαη ηελ εθκεδέληζε ησλ ζεζκώλ. Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο απνρσξώ από ηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λάζθνο  Κσλζηαληίλνο 

αλέθεξε ( όπσο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ: 

Πξέπεη λα γίλεη έλα δηεπξπκέλν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ 

ησλ Φνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη ησλ Βνπιεπηώλ ηνπ Ννκνύ, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη 

ησλ αξκόδησλ Τπνπξγώλ, γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ Γήκν καο κεηά ηηο 

θαηαζηξνθέο από ηηο ζενκελίεο. Άιινη είλαη ππεύζπλνη όκσο είλαη απόληεο. Πξέπεη 

άκεζα λα ελεκεξσζεί ν θόζκνο.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ελόςεη θαη ηνπ ρεηκώλα, γηα ηελ δηαγξάκκηζε θαη ηελ 

ζήκαλζε ησλ δξόκσλ. ( ηα παξαπάλσ απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο , απαληώληαο όηη 

από πιεπξάο ηνπ Γήκνπ έρνπλ γίλεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα). 

Ζ Γεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία αλέθεξε ( όπσο απηνιεμεί 

θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ: 

Όηαλ ν αξκόδηνο Τπνπξγόο επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή καο, δελ 

ελεκεξσζήθακε ζαλ Γεκνηηθνί ύκβνπινη. Έγηλε αληηιεπηό όηη ε Κπβέξλεζε ήζειε λα 

παίμεη έλα επηθνηλσληαθό παηρλίδη. Έπξεπε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα γίλεη 

ελεκέξσζε όηη από ηελ Πεξηθέξεηα έρεη δεκνπξαηεζεί ην έξγν γηα ην νδηθό θύθισκα. 

Να απεπζπλζνύκε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα λα δνύκε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην έξγν.  

Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Κηζζνύ θ. Αιηίλεο ηπιηαλόο – Βέξγνο 

ηόληζε όηη ν δξόκνο από Κηζζό πξνο Σζαγθαξάδα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ είλαη 

επηθίλδπλνο γηα ηελ δηέιεπζε ιεσθνξείσλ. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 11εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 
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Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 10.09.2018, εκέξα Γεπηέξα 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 : 6ο 

Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο λέαο παξνρήο ξεύκαηνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

νηθηζκνύ Υνξεπηνύ. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγν 

Απόζηνιν, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην ζώκα επί ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε λα ιεθζεί 

απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε λέαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ζηνλ νηθηζκό Υνξεπηό   γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

εθδειώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη γηα νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί  θαη ηελ 

θάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο πνπ ζα πξνθύςεη. 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

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

απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο πξόηαζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ 

Απόζηνινπ γηα έγθξηζε ζύλδεζεο λέαο  παξνρήο ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία ζηνλ νηθηζκό Υνξεπηό   θαη θάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο, 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.  Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο,  θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν 

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

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

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο  θαη θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 

 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ εηζήγεζε – πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1.Δγθξίλεη ηελ πξόηαζε – εηζήγεζε ηνπ  Αληηδεκάξρνπ θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ 

θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ 

ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ ζύλδεζε  λέαο  παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

ζηνλ νηθηζκό Υνξεπηό   θαη ηελ θάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο. 

 

2.Οξίδεη όπσο ηα ζρεηηθά Υ.Δ.Π. εθδνζνύλ επ’ νλόκαηη ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ζπλνδεπόκελα 

από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

3. Αλαζέηεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο,  γηα ηελ ςήθηζε ησλ 

απαηηνύκελσλ πηζηώζεσλ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 401/2018.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,18.09.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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