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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:5627/22.05.2019 

σζήηηζη επί ηης σπ’ αριθμ. πρωη. 4430/17-04-2019 αιηήζεως ηοσ 

Ραδιοθωνικού ηαθμού «TOP FM», με θέμα : Δγκαηάζηαζη αναμεηαδόηη ηοσ Ρ/ 

«TOP FM 106,4». 

 

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.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

7.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

8.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

10.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

11.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

12.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

13.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

14.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.04.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 7η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 146η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.04.2019 
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15.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

16.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

17.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

2.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

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 : 4499/18-04-2019  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. Αιηίλεο Αλέζηεο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο ησλ παξνπζηώλ. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο θαη θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο 

πξνζήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, ιόγσ θσιύκαηνο δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

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

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

ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Αιηίλεο Αλέζηεο θαη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

απνπζίαδαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε  ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη έσο ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 24νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Μπξίδεο Θεόδσξνο , απνρώξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 25νπ ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, απνρώξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 30νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθαλ πξνο ηνλ 

θ. Γήκαξρν θαη ηνπο αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο , πξνθνξηθέο εξσηήζεηο από ηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, γηα 

δηάθνξα ζέκαηα, νη νπνίεο θαη απαληήζεθαλ αξκνδίσο, όπσο απηνιεμεί θαηαγξάθεηαη  

ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 7εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.04.2019, 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 : 26ο 

πδήηεζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4430/17-04-2019 αηηήζεσο ηνπ Ραδηνθσληθνύ 

ηαζκνύ «TOP FM», κε ζέκα : Δγθαηάζηαζε αλακεηαδόηε ηνπ Ρ/ «TOP FM 106,4». 
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Ο θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 4430/17-04-2019 

αηηήζεσο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ «TOP FM», ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ: 

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

ΔΛΛΖΝΟΞΔΝΟ ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑΓΟΤ 171 ΜΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ-FAX:2421046385 

ΑΦΜ 082798429 Σ.Κ. 38222 ΓΟΤ ΒΟΛΟΤ 

EMAIL:topfmvolos1064@gmail.com 

WEBSITE:www.topfmvolos.gr 

ΠΡΟ :ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

ΒΟΛΟ 16/04/2019 

ΘΔΜΑ:ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΖ ΣΟΤ Ρ/ TOP FM 106,4 

 

Αμηόηηκε θύξηε Γήκαξρε θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 

 

Παξαθαινύκε πνιύ όπσο καο επηηξέςεηε ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ θαη ξεύκαηνο ζηελ 

ηνπνζεζία «Τδξαγσγείν Εαγνξάο» γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλακεηαδόηε κηθξήο ηζρύνο 

(ειάρηζηεο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο) ηνπ Ραδηνθσληθνύ καο ηαζκνύ TOP FM 106,4 

κε ζθνπό ηελ αλακεηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο από ην Βόιν ζην Αλαηνιηθό Πήιην 

θαη ηελ ππνζηήξημε καο πξνο ηνλ Γήκν ζαο. 

Ζ παξαρώξεζε ρώξνπ θαη ξεπκαηνδόηεζεο από εζάο εκπίπηεη κε ηελ δσξεάλ 

πξνβνιή ζηνλ TOP FM 106,4 ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαζ΄όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Πξνηείλνπκε γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ παξαπάλσ ηελ ειάρηζηε εηήζηα θαηαβνιή από 

εκάο πξνο ην Γήκν ζαο 100-150€. 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε επίζεο , πσο ν TOP FM 106,4 είλαη ακηγώο κνπζηθό 

ξαδηόθσλν, κεηαδίδεη Διιεληθά θαη Ξέλα ηξαγνύδηα θαη βξίζθεηαη ζε πςειή 

αθξνακαηηθόηεηα βάζε ηεο Focus Bari. 

Καηόπηλ ηεο έγθξηζήο ζαο ζα αθνινπζήζεη απνζηνιή εγγξάθσλ κε ηερληθή κειέηε 

θαηαηεζεηκέλε πξνο ην αξκόδην Τπνπξγείν. 

Σέινο ζα ραξνύκε ηδηαίηεξα κε ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηόο καο θαη επηηέινπο ν Γήκνο 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζα απνθηήζεη έλα δηθό ηνπ Ραδηνθσληθό ηαζκό θαη ηε δηθή ηνπ 

θσλή. 

 

Με ηηκή 

Γεώξγηνο Βόληδνο – Δπαγγειία Σέγνπ 

**************** 
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Καηόπηλ, ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ 

κε ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό ησλ 800,00 € εηεζίσο θαη δηάξθεηα ηξία έηε θαη ην θόζηνο 

ηεο παξνρήο ξεύκαηνο ζα βαξύλεη ηνπ ηδίνπο θαη θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηελ ζέζε « 

Τδξαγσγείν Εαγνξάο », ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο, κε ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό ησλ 800,00€ 

εηεζίσο θαη δηάξθεηα κίζζσζεο ηα ηξία (3) έηε, 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 θαη  νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη  θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Αιηίλεο Αλέζηεο θαη θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο 

απνπζίαδαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε  ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη έσο ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 24νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Μπξίδεο Θεόδσξνο , απνρώξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 25νπ ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4430/17-04-2019 αηηήζεσο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ 

«TOP FM 106,4» 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Σελ δεκνπξάηεζε ηνπ αλσηέξσ δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηελ ζέζε «Τδξαγσγείν 

Εαγνξάο », ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο. 

2. Οξίδεη σο ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό ησλ 800,00 € εηεζίσο .  

3. Οξίδεη σο δηάξθεηα κίζζσζεο ηα ηξία (3) έηε. 

4.Σν θόζηνο ηεο παξνρήο ξεύκαηνο ζα βαξύλεη ηνπ ηδίνπο. 

5.Δμνπζηνδνηεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαζνξίζεη ηνπο όξνπο γηα 

ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ αλσηέξσ δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηελ ζέζε «Τδξαγσγείν Εαγνξάο 

», ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο . 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 146/2019.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 22.05.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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