
 1 

                                                                                                             ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
   ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ΄ αξηζ. 7ης
 / 2017  Σακηικής      ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Ρήγα Φεξαίνπ 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  108/ 2017 

 

 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ  : Έγκριζη θέζπιζης  ηιμηηικής διάκριζης   «Ρήγας Βελεζηινλής-Φεραίος» 

ζε Προζωπικόηηηες , Οργανιζμούς , Φορείς κλπ ,  για ηην  γενικόηερη προζθορά ηοσς ζε 

διάθοροσς ηομείς . 
                                                                                                                                                      
   ην Βειεζηίλν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα,  ζήκεξα ηελ  26η  Μαϊοσ   ηοσ έηοσς 2017, 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή    θαη ώξα 19:30   ζπλήιζε ζε δεκόζηα Σακηική   
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ρήγα Φεξαίνπ,  ύζηεξα από ηελ ππ. αξηζ. 3970 / 22-05-
2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 

Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 
    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 96 ηνπ Ν. 3463/2006), δεδνκέλνπ όηη 
ζε ζύλνιν είκοζι επηά  ( 27) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα Δίκοζι Πένηε  (25) κέιε, ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ: 
1.   Παπαϊωάννοσ Σριανηάθσλλος – Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 

2 Παπατσάλλνπ Ισάλλεο  15 Πάζρνο Υαξάιακπνο 

3 Σζεθνπξνπνύινπ-Σζνπκπεθνπ Αγγειηθή 16 Κνπζθνπξίδαο Μηραήι 

4 Πξίληδνο Νηθόιανο   17 Μπαηδηάθαο Ισάλλεο 

5 Βιάρνο Αζαλάζηνο 18 Μπαξηδηάιεο Μαξγαξίηεο  

6 Γθνγθηλνύδεο Σξηαληάθπιινο 19 Πξαζζάο Αζαλάζηνο 

7 Παιιεθάξεο Γεκήηξηνο 20 Γάηνο ππξίδσλ  

8 Κνξώλαο Ισάλλεο 21 Παλνκκάηεο Κσλζηαληίλνο 

9 Υαηδήο ηαύξνο 22 Μπαηδηάθαο Αζαλάζηνο  

10 Γηαλλαθόο Δπάγγεινο 23 Πξίληδνπ – Βηζβίθε Αξεηή 

11 Ρνκθαίαο Απόζηνινο  24 Παπατσάλλνπ Απόζηνινο  

12 Παπαξνύλαο Υξήζηνο  25 Κνπξαβέιαο Δπζύκηνο  

13 Υαηδνπνύινπ-Παπαληθνιάνπ Βαζηιηθή 26  

14 θξίκπαο Ισάλλεο 27  

ΑΠΟΝΣΔ: 
1 Κνξώλαο Λάκπξνο   

2 Παξζάο Δπάγγεινο   

   
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ θαη παξαβξέζεθαλ ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Βειεζηίλνπ  & νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ : 

1 Γ.Κ. Βειεζηίλνπ  Κνινθνηξώλεο Υξήζηνο- Αληηπξόεδξνο  

2 Σ.Κ. Αεξηλνύ Μπιέηζαο Κσλζηαληίλνο  

3 Σ.Κ. Κεξαζηάο Υαζηώηε Αλησλία – Δθπξόζσπνο   

4 Σ.Κ. Κεξακηδίνπ Γάιάηνο  Υξήζηνο – Σνπηθόο ύκβνπινο 

5 Σ.Κ. Μηθξνύ Πεξηβνιαθίνπ δξνύιηαο Μηραήι  

6 Σ..Κ. Καλαιίσλ  Μπεθάλεο Κιεάλζεο  

          ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ύζηεξα από λόκηκε πξόζθιεζε και ο Γήμαρτος Ρήγα 
Φεραίοσ κος  Γημήηριος Ναζίκας (άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010). 
       
 Σέινο, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 
Ρήγα Φεξαίνπ Λάκπξνο Μπόθαο ηνπ Αζαλαζίνπ  , γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ (άξζξν 97 Ν. 
3463/2006). 
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Παραηηρήζεις  :   

- Η ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  , δελ αθνινπζεί πάληα  πηζηά ηελ αξίζκεζε ,  πνπ έρεη ην 
θάζε ζέκα ,  ζηελ πξόζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο , γηα ιόγνπο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλεδξίαζεο.  

-  ηε παξνύζα  ζπλεδξίαζε , ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ νη  αληίζηνηρεο 
απνθάζεηο ,  κε ηελ εμήο ζεηξά :  

 Δ.Ζ.1-Δ.Ζ.2-Δ.Ζ.3-Δ.Ζ.4-1-2-5-3-4-17-6-7-8-29-9-10-11-12-13-14-15(Αναβολή)-16-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37._ 

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θνο Γάηνο πύξνο , πξνζήιζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 1

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.   

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. θξίκπαο Ισάλλεο θαη Πξαζζάο Αζαλάζηνο, απνρώξεζαλ από ηελ αίζνπζα ηνπ 
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο , γηα ην 1

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Παπατσάλλνπ Ισάλλεο θαη Μπαηδηάθαο Ισάλλεο , απνρώξεζαλ από ηελ 
αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 2

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο.  
 Η δεκνηηθή ζύκβνπινο θα  Σζεθνπξνπνύινπ- Σζνπκπέθνπ Αγγειηθή , απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θνο Γάηνο πύξνο, απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κεηά 
ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 7

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Ρνκθαίαο Απόζηνινο θαη Κνπξαβέιαο Επζύκηνο , απνρώξεζαλ από ηελ 
αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 8

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο.  
 Ο  δεκνηηθόο  ζύκβνπινο θνο Παλνκκάηεο Κσλζηαληίλνο ,  απνρώξεζε από ηελ  αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ , κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 20
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

 

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο, ην   26ο  ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο , έδσζε ην ιόγν ζηνλ 

Γήκαξρν θν Γεκήηξην  Ναζίθα , ν νπνίνο   ελεκέξσζε ην ζώκα όηη  :   Πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε 
από ην Γήκν Ρήγα Φεξαίνπ , ηηκεηηθήο δηάθξηζεο «Ρήγα Φεξαίνο- Βειεζηηλιήο» , ε νπνία ζα 
απνλέκεηαη ζε πξνζσπηθόηεηεο , Οξγαληζκνύο , Φνξείο θιπ γηα ηε γεληθόηεξε πξνζθνξά ηνπο.  
 Η θάζε ηηκεηηθή δηάθξηζε ζα είλαη  αξηζκεκέλε θαη ζα απνλέκεηαη αηηηνινγεκέλα  ζηνπο 
αλσηέξσ .  
  Πξνηείλεηαη ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε απνλνκήο ηεο πξνηεηλόκελεο ηηκεηηθήο 
δηάθξηζεο «Ρήγα Βειεζηηλιήο-Φεξαίνο».  
 
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ ,  ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 
Ν. 3463/2006,   θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
1) Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θνπ Γεκεηξίνπ Ναζίθα , γηα ηελ ζέζπηζε ηηκεηηθήο 
δηάθξηζεο «Ρήγα Φεξαίνο- Βειεζηηλιήο» , ε νπνία ζα απνλέκεηαη από ην Γήκν Ρήγα Φεξαίνπ , ζε 
πξνζσπηθόηεηεο , Οξγαληζκνύο , Φνξείο θιπ γηα ηε γεληθόηεξε πξνζθνξά ηνπο.  
 
2) Δμνπζηνδνηείηαη ν  Γήκαξρνο γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό    108   / 2017 

   Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη θαλνληθά όπσο αθνινπζεί: 

                                    Ο Πξόεδξνο ηνπ                                                    Σα Μέιε 
                              Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ                                           ΤΠΟΓΡΑΦΔ 
                                       ΤΠΟΓΡΑΦΗ   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
29- 05- 2017 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ   


