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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 5664/14.05.2018 

Λήτη απόθαζηρ πεπί ζςγκπόηηζηρ Δπιηποπήρ Παπαλαβήρ Φςζικού Δδάθοςρ, 

καηόπιν ειζηγήζευρ ηος απμόδιος ημήμαηορ ηος Γήμος. 

 

Γήμαπσορ: Κοςηζάθηηρ Παναγιώηηρ 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ππόεδπορ: Υιώηηρ Γημήηπιορ  

Ανηιππόεδπορ : Καηζιθόρ Απόζηολορ  

Γπαμμαηέαρ: Κοςηζελίνηρ Πποκόπιορ  

  

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.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

11.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

12.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

13.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

14.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

15.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 07.05.2018 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 6η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 199η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 07.05.2018 
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16.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

2.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - 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.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 5172/03-05-2018 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 ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο (ην νπνίν πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο κεηά ηελ 

ζπδήηεζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο). 

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 Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνύ θ. Αιηίλεο ηπιηαλόο - Βέξγνο πξνζήιζε θαηά 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη Κνπξειάο 

Σξηαληάθπιινο, πξνζήιζαλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο θ. Φαζάο Γεώξγηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο κεηά ηελ ζπδήηεζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Γήκαξρνο 

ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε ρξεκαηνδόηεζε από ην αξκόδην Τπνπξγείν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πδξνδόηεζεο, όπσο επίζεο θαη όηη ππάξρεη εξγνιαβία ζε εμέιημε 

γηα ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ θαζηδήζεηο, είπε όηη νη γεσιόγνη έθαλαλ απηνςίεο ζηα 

ζεκεία απηά θαη ζρεδόλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη απηνςίεο θαη ζηα ζπίηηα. Δπίζεο, έγηλαλ 

απηνςίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαη άκεζα ζα πξνρσξήζεη ε 

απνθαηάζηαζε ζηνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ακαξά Μαξία, έζεζε πξνθνξηθέο 

εξσηήζεηο (νη νπνίεο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά 

ηεο ζπλεδξίαζεο) ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη εμέιημε ζηηο εξγνιαβίεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πδξνδόηεζεο, αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

ηεο θήξπμεο ηνπ Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη αλ γίλνληαη ελέξγεηεο από 

πιεπξά ηνπ Γήκνπ γηα ηελ κνξηνδόηεζε ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄Λπθείνπ ιόγσ ησλ 

ζενκεληώλ. 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο θ. 

Κνληνγηώξγνο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, 

ηόληζε όηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα κηθξά έξγα, όπσο ε απνθαηάζηαζε ηνπ ιηζόζηξσηνπ 

ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηελ Σζαγθαξάδα, ζηα νπνία κπνξεί λα γίλεη άκεζα 

παξέκβαζε. Δπίζεο είπε όηη πξέπεη άκεζα λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ηεο πξόζβαζεο 

ζηα ζρνιεία ζηελ Σζαγθαξάδα. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο, αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

Κιείλνπκε ήδε ηξεηο κήλεο από ηελ πιεκκύξα. Από ην θαηαγεγξακκέλν ύςνο 

ηεο βξνρήο είλαη δεδνκέλν όηη πξόθεηηαη γηα πιεκκπξηθό θαηλόκελν θαη βάζε απηνύ 

κπνξνύκε λα δηεθδηθήζνπκε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Γήκνπ καο. Δπίζεο ηόληζε όηη 

ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη 

επίζεο ν Γήκνο καο λα δηεθδηθήζεη επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο, αλέθεξε όηη είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ην 

Τπνπξγείν θαη κε ηελ Τθππνπξγό θ. Παπαλάηζηνπ, θη έρεη ελεκέξσζε όηη επίθεηηαη ε 

δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, πξηλ ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα ραξαθηεξηζηνύκε σο θαηνιηζζαίλνπζα πεξηνρή, 

θαζόηη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη δπλαηή θαη ε απνδεκίσζε ησλ θηηξηαθώλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη όρη κόλν ηεο νηθνζθεπήο, όπσο ηζρύεη επί πιεκκπξνπαζώλ 

πεξηνρώλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο, δήηεζε λα 

εθαξκνζηεί ν Καλνληζκόο Καζαξηόηεηαο θαη λα κπνπλ πξόζηηκα γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

ελαπόζεζεο κεγάινπ όγθνπ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θάγθεισλ ζηελ πιαηεία Αγ. Παξαζθεπήο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ πξνο Μπινπόηακν ηνλίδνληαο όηη άκεζα πξέπεη λα γίλεη 

παξέκβαζε γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, 

δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην αξδεπηηθό δίθηπν θαη ην 

δίθηπν ύδξεπζεο θαη επεζήκαλε ηελ επηθηλδπλόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ 

δξόκνπ θαη δήηεζε ηελ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο. 

ηα παξαπάλσ, απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, 

θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 6εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 07.05.2018, 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 : 2ο  Δκηόρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ  

Λήςε απόθαζεο πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο, 

θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

Ο θ. Πξόεδξνο, εηζήγαγε ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε όηη: 

Σν παξόλ ζέκα, εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ε ζρεηηθή απόθαζε. 

ύκθσλα 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 απόθαζε γη’ απηό, 

πξέπεη πξώηα λ’ απνθαζηζζεί από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ κειώλ ηνπ, όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ. 

ηε ζπλέρεηα, o θ. Πξόεδξνο, θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

3463/06 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

Ο θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ κε ζέκα: « 

Πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο», ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη  ηα παξαθάησ: 

 

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

 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ                                  ΠΡΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                               ΣOΝ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

                                                                                ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

ΘΔΜΑ: «Πεξί πγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο» 

 

Με ην ππ΄αξίζκ. πξση. 38839/07.05.2018 έγγξαθό ηνπ, ε ΓΣΤ ηνπ Γήκνπ Βόινπ, 

θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξόηεζε 

«Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο», πνπ αθνξά ην έξγν κε ηίηιν 

«Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από ζενκελία, 

εληόο νηθ. Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ» απνηεινύκελε από 1/. Σελ 

Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ. Διέλε Πξνβηά 

Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ, 2/. Σνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θ. Ησάλλε Εαγνξηαλό Πνιηηηθό 

Μεραληθό ΠΔ θαη 3/. Σνλ θ. Ησάλλε Αξέζα Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην  Γ.. θαη ηελ 

ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο ήηνη: 

1/. πγθξόηεζε «Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο», πνπ αθνξά ην έξγν κε 

ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από 

ζενκελία, εληόο νηθ. Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ» απνηεινύκελε 

από:  

1/. Σελ Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ. Διέλε 

Πξνβηά Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ,  

2/. Σνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θ. Ησάλλε Εαγνξηαλό Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ θαη  

3/. Σνλ θ. Ησάλλε Αξέζα Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ. 

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
Ο ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ                     
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**************************** 

 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέπ ηεο ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο  ,ζύκθσλα 

κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο 

& Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, 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 Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο 

Βαζίιεηνο, θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. 

Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, νη  Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. ακαξά Μαξία ,θ. Μπξίδεο 

Θεόδσξνο,  ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο ,Κνπξειάο 

Σξηαληάθπιινο θαη θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο (ην νπνίν πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο κεηά ηελ 

ζπδήηεζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο). 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ   

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

Δγθξίλεη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ , ηελ ζπγθξόηεζε «Δπηηξνπήο 

Παξαιαβήο Φπζηθνύ Δδάθνπο», πνπ αθνξά ην έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 

θαηεζηξακκέλνπ νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από ζενκελία, εληόο νηθ. Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ» απνηεινύκελε από:  

1/. Σελ Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ. Διέλε 

Πξνβηά Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ,  

2/. Σνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θ. Ησάλλε Εαγνξηαλό Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ θαη  
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3/. Σνλ θ. Ησάλλε Αξέζα Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 199/2018.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,14.05.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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