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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:5694/23.05.2019 

σζήηηζη και λήυη απόθαζης επί ηης σπ’ αριθμ. πρφη. 4456/17-04-2019 

αιηήζεφς ηοσ Α.Ο. ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΕΑΓΟΡΑ. 

 

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 

15.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.04.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 7η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 149η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.04.2019 
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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. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο 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 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 : 29ο 

πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4456/17-04-2019 αηηήζεσο 

ηνπ Α.Ο. ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΕΑΓΟΡΑ. 

Ο θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 4456/17-04-2019 

αίηεζε  ηνπ Α.Ο. ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΕΑΓΟΡΑ , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 
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**************** 

Αζιεηηθόο Όκηινο Εαγνξάο «Κέληαπξνο»                  Εαγνξά 17 Απξηιίνπ 2019 

Εαγνξά Μαγλεζίαο                                                    Αξ. Πξση. 55 

Σ.Κ. 37001 

email:aozkentavros@gmail 

                                                                     Πξνο : Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ  

                                                                                Γεκνηηθό πκβνύιην 

Κπξίεο/νη 

Ο Αζιεηηθόο Όκηινο Εαγνξάο «Κέληαπξνο» κε ρξόληα παξνπζία ζηα αζιεηηθά 

δξώκελα ζηε Θεζζαιία θαη ζην δήκν καο, κε έξγν ζηελ πεξηνρή όζνλ αθνξά ηελ 

αλάδεημε  ηνπ αζιεηηθνύ πλεύκαηνο , ηεο νκαδηθόηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο νκαδηθώλ 

αζιεκάησλ θαη δίλνληαο βήκα ζηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο λα αζιεζνύλ νξγαλσκέλα 

απνθεύγνληαο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο «πξνζθέξεη» απιόρεξα ε επνρή καο, 

παξαθαιεί όπσο ελεξγήζεηε γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζπιιόγνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ θαιαζνζθαίξηζεο αληξώλ θαη αθαδεκηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξσηάζιεκα Δ..Κ.Α. Θεζζαιίαο , θαζώο θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επηηπρεκέλνπ 

ζεζκνύ ηνπ Αζιεηηθνύ Καινθαηξηνύ ( Beach soccer, 3on3Basket) πνπ γηα 20 ζπλερή 

έηε ν ζύιινγόο καο ζπλδηνξγαλώλεη. 

Με ηηκή 

Ο Πξόεδξνο 

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

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο πξόηεηλε λα 

εληζρπζεί ν Αζιεηηθόο Όκηινο Εαγνξάο «Κέληαπξνο» κε ην πνζό ησλ 1.000,00€. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο ,εμήξε  ην έξγν 

ηνπ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Εαγνξάο «Κέληαπξνο» θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πεξηνρή 

καο  θαη  ηόληζε όηη δελ δηαθσλεί κε ηελ επηρνξήγεζε – νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηνλ 

Γήκν πξνο ηνλ Αζιεηηθό Όκηιν Εαγνξάο «Κέληαπξνο» , αιιά ζεσξεί όηη πξέπεη λα 

ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε όζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδόηεζε πξνο όινπο ηνπο 

πιιόγνπο, θαη  λα αθνινπζείηαη  ε ίδηα δηαδηθαζία γηα όινπο . 

Με ηελ παξαηήξεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δήισζαλ όηη 

ζπκθσλνύλ θαη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία θαη θ. Βαζηαξδήο 

Κσλζηαληίλνο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζαπξάδεο 

Βαζίιεηνο ηόληζε όηη είλαη κηθξό ην πνζό ησλ ρηιίσλ (1.000,00€) είλαη κηθξό κπξνζηά 

ζην έξγν πνπ πξνζθέξεη ν Αζιεηηθόο Όκηινο Εαγνξάο θαη όηη πξέπεη λα εληζρύνληαη 

ηζόηηκα θαη όινη νη ππόινηπνη ζύιινγνη. 
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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, ςήθηζαλ επηά (7) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο 

Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. 

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

ύκβνπινη  θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο ( κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζεσξεί πσο είλαη κηθξό 

ην πνζό ησλ ρηιίσλ (1.000,0€) είλαη κηθξό κπξνζηά ζην έξγν πνπ πξνζθέξεη ν 

Αζιεηηθόο Όκηινο Εαγνξάο θαη όηη πξέπεη λα εληζρύνληαη ηζόηηκα θαη όινη νη ππόινηπνη 

ζύιινγνη) θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο( κε ηελ ίδηα παξαηήξεζε). 

 

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

Απόζηνινπ, ςήθηζαλ ηξείο (3)  Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο θαη νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη  θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία θαη  θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, (νη νπνίνη 

δήισζαλ όηη δελ δηαθσλνύλ κε ηελ επηρνξήγεζε πξνο ηνλ Αζιεηηθό Όκηιν Εαγνξάο 

«Κέληαπξνο»,  ζεσξνύλ κάιηζηα πνιύ ζεκαληηθό  ην έξγν ηνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζηελ πεξηνρή καο ,αιιά ζεσξνύλ  όηη πξέπεη λα ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε όζνλ αθνξά 

ηελ ρξεκαηνδόηεζε – νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηνλ Γήκν πξνο όινπο ηνπο πιιόγνπο 

θαη ζσκαηεία  θαη  λα αθνινπζείηαη  ε ίδηα δηαδηθαζία γηα όινπο) . 

 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.  Κανπλάο Βαζίιεηνο, δήισζε παξώλ. 

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 :  
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 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4456/17-04-2019 αίηεζε ηνπ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Εαγνξάο 

«Κέληαπξνο» 

 Σελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

 

Σελ επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Εαγνξάο «Κέληαπξνο» κε ην πνζό ησλ 

ρηιίσλ επξώ (1.000,00€), ζύκθσλα κε  ηελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο 

θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 149/2019.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 23.05.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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