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Αριθ πρωτ  660 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1
ης

/2014  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί λήψης κανονιστικής πράξης οριοθέτησης 

κυκλοφοριακής ρύθµισης «διαµόρφωση χώρου στάθµευσης 

αυτοκινήτων» στην Τοπική Κοινότητα Ξουριχτίου του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 469/17-

01-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ      1.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

2.   ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                                                                                                                                                 

3.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

4.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

5.   ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

6.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

 

                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 14
ο 

 θέµα της και εξέθεσε 

ότι:  

Ο χώρος αυτός όπως απεικονίζεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, που 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης αυτής, αποτελεί ήδη το µοναδικό 

σηµείο στάθµευσης , λόγω της ιδιοµορφίας στην χωροταξία του χωριού και των  

στενών  δρόµων , στον οποίο υπήρχε η δυνατότητα δηµιουργίας χώρου στάθµευσης  

έτσι ώστε να λυθεί ένα σηµαντικό πρόβληµα στάθµευσης στην περιοχή τόσο για τους 

µόνιµους κατοίκους , όσο και για τους επισκέπτες της Κοινότητας Ξουριχτίου. Στο 
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χώρο αυτό θα τοποθετηθεί σήµανση, µε δαπάνη του ∆ήµου,  που θα κάνει 

γνωστοποιεί στους οδηγούς την ύπαρξη χώρου στάθµευσης.  

Προτείνεται η λήψη κανονιστικής πράξης  οριοθέτησης κυκλοφοριακής ρύθµισης στο 

χώρο όπως απεικονίζει το τοπογραφικό διάγραµµα για την διαµόρφωση χώρου 

στάθµευσης αυτοκινήτων» στην Τοπική Κοινότητα Ξουριχτίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου.   

Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την εισήγηση και διαβιβάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απόφαση για 

την  λήψη κανονιστικής πράξης  οριοθέτησης κυκλοφοριακής ρύθµισης στο 

χώρο που απεικονίζει το τοπογραφικό διάγραµµα για την διαµόρφωση χώρου 

στάθµευσης αυτοκινήτων» στην Τοπική Κοινότητα Ξουριχτίου του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου µε την ανάλογη οδοσήµανση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 
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