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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:6747/01.07.2019 

σδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες περί δηαγραθής ποζού ζηελ εηαηρεία ΑΒΒΑ 

ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ, θαηόπηλ ηες σπ΄αρηζκ. πρφη. 5565/21-05-2019  

εηζεγήζεφς ηοσ αρκόδηοσ ηκήκαηος ηοσ Γήκοσ. 

 

Γήκαρτος: Κοσηζάθηες Παλαγηώηες 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υηώηες Γεκήηρηος  

Αληηπρόεδρος : Καηζηθός Απόζηοιος  

Γρακκαηέας: Κοσηζειίλες Προθόπηος (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   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18.06.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 9ε 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 177ε 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 18.06.2019 

ΑΔΑ: 7ΧΕ0ΩΡΚ-Γ4Γ



[2] 

 

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

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.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 6278/14-06-2019  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ  

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

3852/2010.  

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο παξνπζηψλ. 

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 θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ν πιεηνςεθψλ χκβνπινο 

ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρψξεζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρψξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, απνρψξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία απνρψξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρψξεζε 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 Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθφο Απφζηνινο 

απνρψξεζε 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 εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 11ν θαη ζην 12ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε 

Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (φπσο 

αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

ζρεηηθά κε : α) ηνπνζέηεζε κειηζζηψλ ζηελ ζέζε «Παλαγία», ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζε ρψξν πνπ ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδν 5Υ5, κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηα κειίζζηα  

θαη β) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε λαπαγνζσζηψλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη αλ 

είκαζηε θαιπκκέλνη ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ καο επηβάιινληαη πξφζηηκα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεψξγηνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο πξνο ελεκέξσζε 

δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ηα παξάλνκα θάκπηλγθ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ φρησλ, ηηο 

παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ, ηα παξάλνκα θαηαιχκαηα 

θ.ι.π. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο 

(φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δεμακελέο, ελφςεη 

θαη ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. 

    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.06.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ψξα 

08.00 κ.κ. 

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 : 11ο   

πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ ζηελ εηαηξεία ΑΒΒΑ 

ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5565/21-05-2019  εηζεγήζεσο 

ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο  ην  11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα  

παξαθάησ: 

χκθσλα 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 απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ 

εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ , ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο,  

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. Γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απφθαζε γη΄ απηφ πξέπεη πξψηα λα απνθαζηζζεί απφ ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ . 

Καηφπηλ ηνχηνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ξχζκηζεο ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ , 

ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ,  θαιψ ην ζψκα λα απνθαζίζεη γηα 

ην  θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο . 

 

Σν Γ.. αθνχ 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 απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

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

5565/21-05-2019 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

********************** 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                               Σζαγθαράδα  21.05.2019 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                                        Αρ. Πρφη.      5.565 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ   
Σατ. Γ/λζε: Σζαγθαράδα 
Πιεροθορίες:  Αηθ. Γηοβάλε  
  

                             Προς:   
                                                                            Σνλ θν Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ                          
                                                                                           πκβνπιίνπ   

 
ΔΗΖΓΖΖ 

Κχξηε Πξφεδξε 

 

Με ην ππ΄αξηζκ. 5.712/01.06.2017 Μηζζσηήξην – πκβφιαην   παξαρσξήζεθε 

απφ ηνλ Γήκν καο,  ζηελ Δηαηξεία  ΑΒΒΑ ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ, ε απιή ρξήζε 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ, ζηελ Παξάιηα ηνπ Αγ. Ησάλλε  ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μνπξεζίνπ. 

 Σν αληάιιαγκα θαη’ έηνο ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.365,00€, 

ππέξ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ. 

Δάλ ν κηζζσηήο δελ ηεξήζεη ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ 0007378/0454ΒΔΞ2017/11-5-2017 ( ΦΔΚ 1636/Β/12-5-2017) γηα ηελ ηξηεηή 

κίζζσζεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ηφηε απηνδίθαηα ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη 

άθπξν θαη ζπλεπψο πξέπεη λα δηαγξάςνπκε ην  πνζφλ ησλ 1.365,00 επξψ πνπ 

βεβαηψζεθε ζηελ Δηαηξεία  ΑΒΒΑ ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ γηα ηελ απιή ρξήζε 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο έηνπο 2019. 

Σν αλσηέξσ πνζφ βεβαηψζεθε κε ηνλ ππ. αξηζκ. 1023/31-03-2019 ρξεκαηηθφ 

θαηάινγν.  

Ζ δηαγξαθή ησλ ηειψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/10 ΦΔΚ 

87/η.Α/07-06-2010 παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην πξνζερέο Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηελ δηαγξαθή ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.365,00 € , πνπ έρεη βεβαησζεί κε ηνλ 

Υξεκαηηθφ Καηάινγφ 1023/2019, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ. 

 

Ζ  ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Γηνβάλε Αηθαηεξίλε  

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

Καηφπηλ, ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο δηαγξαθήο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.365,00 € ,  επ’ νλφκαηη ηεο  

Δηαηξείαο «ΑΒΒΑ ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ»  ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

5565/21-05-2019  εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ ,ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο 

Απφζηνινο , ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. 

Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο ,θ. Εαθείξεο Γεψξγηνο,θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο,θ. 

Κακπνχξεο Νηθφιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία απνρψξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρψξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθφο Απφζηνινο 

απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, απνρψξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρψξεζε  κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηφο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 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΄αξηζ.πξση. 5565/21-05-2019 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α) Δγθξίλεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο, θη 

φπσο νξίδεη ν Νφκνο (Άξζξν 174 Ν. 3463/2006), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

5565/21-05-2019 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ  

ηνπ Γήκνπ θαη  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ην αξκφδην ηκήκα ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ηελ δηαγξαθή ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.365,00 €  , πνπ 

έρεη βεβαησζεί κε ηνλ Υξεκαηηθφ Καηάινγν 1023/2019, ζηελ Δηαηξεία  ΑΒΒΑ 

ΟΦΟΚΛΖ ΑΞΔΣΣΔ .  

Β) Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζην αξκφδην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, γηα ηε δηαγξαθή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ. 

 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 177/2019.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 01.07.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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