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15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

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.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 8396/13-07-2018 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, απνπζίαδε από ηελ ζπλεδξίαζε. 

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, ν πιεηνςεθώλ ύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, 

θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 14νπ ζέκαηνο 

εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Οκνίσο ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 9ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 15ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 10ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 11ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 7ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ. Υξηζηνδνύινπ Αιέμαλδξνο απνρώξεζαλ από ηελ ζπλεδξίαζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ην  8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

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

έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο επραξηζηήξηα επηζηνιή ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο Διιάδνο, 

ζρεηηθά κε δσξεά δηαθόξσλ εθδόζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο απηή. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Γήκαξρνο ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηξνθέο 

πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ Γήκν καο από ηηο ζενκελίεο θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ έξγσλ γηα ηελ νδνπνηία, ηελ ύδξεπζε θ.ι.π. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία, 

έζεζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο (νη νπνίεο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ζρεηηθά α)κε ηηο πξνζθπγέο ζην 

πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηνπο όξνπο δόκεζεο ζηνλ Γήκν καο (ζηελ παξαπάλσ 

εξώηεζε απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο, ηνλίδνληαο όηη ε ππόζεζε αλαηέζεθε ζε δηθεγόξν 

θαη, θαηόπηλ επαθώλ, ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν λνκηθό πιαίζην ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σερληθό Δπηκειεηήξην θαη ηελ Τθππνπξγό, πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί), β) ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηνπ 

Γήκνπ καο θαη ηελ απαξάδεθηε όπσο ραξαθηήξηζε ηνπξηζηηθή εηθόλα ηνπ Γήκνπ καο, 

γ) κε ηα πξνβιήκαηα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη ηηο δηαθνπέο πδξνδόηεζεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη κεηά 
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δ)ζηελ δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο, ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηνλ θαζαξηζκό 

ησλ δξόκσλ πξνο ηηο παξαιίεο θαη ηα κνλνπάηηα ε νπνία είλαη απαξάδεθηε, ην ίδην 

όζνλ αθνξά θαη ηελ εηθόλα ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο καο. Δπίζεο ηόληζε 

όηη δελ ππάξρεη  λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ, κε απνηέιεζκα λα 

έξρνληαη ζπλερώο πξόζηηκα θαη λα θηλδπλεύνπλ άλζξσπνη θαη ππάξρεη θνβεξή 

δπζθήκεζε γηα ηνλ Γήκν καο θαη κεγάιεο επζύλεο γη’ απηό.  

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ηόληζε όηη νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ Γήκν 

καο ήηαλ ηεξάζηηεο. Σν δίθηπν ηεο ύδξεπζεο είλαη ηεξάζηην θαη πνιύ δύζθνιν, ελώ ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ έρεη αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ην Τπνπξγείν κε δύν 

εξγνιαβίεο δηθέο ηνπ, νη νπνίεο όκσο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθόκε. Μόλνη καο έρνπκε 

δώζεη λεξό ζε όια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ θαη δίλνπκε θαζεκεξηλά ηνλ αγώλα καο κε 

ηνπο πδξαπιηθνύο καο. Σα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαζαξίδνπλ ζπλερώο θαη γίλεηαη 

θαζεκεξηλή απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηώλ, πιελ όκσο δπζηπρώο, αθόκε αλακέλνπκε 

ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηεο θαζαξηόηεηαο, αθνύ ην ΑΔΠ δελ έρεη νινθιεξώζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, 

αλέθεξε όηη έγηλαλ θάπνηα έξγα - παξεκβάζεηο από ηε δεκνηηθή αξρή, όπσο ηα 

θάγθεια ζηελ Αγία Παξαζθεπή Σζαγθαξάδαο, ηόληζε όκσο όηη ππάξρνπλ θαηαγγειίεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θαιληεξηκηώλ θαη γηα ηελ κπάξα ζηελ παξαιία Παπά Νεξό. 

Δπίζεο, αλέθεξε όηη ππάξρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηνλ ειεθηξνθσηηζκό θαη δήηεζε 

λα ηνπνζεηεζεί βξύζε θαη ληνπο ζηελ παξαιία Μπινπνηάκνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ινπόκελσλ. ηηο επηζεκάλζεηο, απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο, 

ηνλίδνληαο όηη είρε από θαηξό δξνκνινγεζεί ην έξγν ζηελ Αγία Παξαζθεπή, πιελ 

όκσο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζπζηέξεζαλ ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη ζην Μπινπόηακν 

δύν θνξέο ηνπνζεηήζεθε βξύζε θαη ληνπο, πιελ όκσο απηή αθαηξέζεθε θαη ηηο δύν 

θνξέο από ηξίην πξόζσπν. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο Μαξίλνο αλέθεξε 

(όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο), ηα παξαθάησ: Οη αζθαιηνζηξώζεηο γίλνληαη κόλν ζηα ζεκεία πνπ 

έγηλαλ δεκηέο από ηηο ηειεπηαίεο ζενκελίεο. ε παιαηόηεξεο δεκηέο δελ γίλεηαη θακία 

παξέκβαζε. Όζνλ αθνξά ην Κηεκαηνιόγην, δεηήζακε παξάηαζε από ην Τπνπξγείν. 

Πνηα ε απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ζέκα απηό; Δπίζεο ζην πξνεγνύκελν Γεκνηηθό 

πκβνύιην είρακε ζέζεη ην ζέκα ησλ κελπκάησλ πνπ δέρζεθαλ θάπνηνη δεκόηεο καο 

ζρεηηθά κε ην Κηεκαηνιόγην. (Γηα ην ζέκα απηό ν θ. Γήκαξρνο αλέθεξε όηη ζα 

απαληήζεη  ζην επόκελν Γεκνηηθό πκβνύιην). 

Δπίζεο έζεζε ην ζέκα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Ξνξπρηίνπ, όπσο θαη ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πνπξίνπ θαη δήηεζε ηελ 
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ζπληήξεζή ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ.(ηελ 

ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ θαη εθπξόζσπνη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Ξνξπρηίνπ, νη 

νπνίνη δήηεζαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζην πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν 

Ξνξπρηίνπ). 

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο ηόληζε, όζνλ αθνξά ην Κηεκαηνιόγην, όηη έγηλε 

ζπδήηεζε κε ην αξκόδην Τπνπξγείν θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ην ζέκα, αιιά γηα θαζαξά ηερληθνύο 

ιόγνπο δελ πέξαζε. Αλ πεξάζεη απηή ε ξύζκηζε, δελ ζα ππάξρνπλ πξόζηηκα. ρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξώελ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ξνξπρηίνπ, έρεη γίλεη αίηεζε από 

ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Ξνξπρηίνπ θαη ζα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ηνπ, ελώ 

ν ύιινγνο έρεη δεηήζεη θαη ηελ παξαρώξεζή ηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζ’ απηό. 

Γηα ην ίδην ζέκα ελεκέξσζε ην ζώκα ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. 

νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, αλέθεξε όηη γηα 

ην Κηεκαηνιόγην θαη ηελ παξάηαζε απηνύ από ηελ πξώηε ζηηγκή έγηλαλ ελέξγεηεο από 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ, παξαηάζεθε έλα ηξίκελν θαη δελ κπνξνύζε λα παξαηαζεί 

πεξαηηέξσ, αθνύ απαηηνύληαλ λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Παξά ηαύηα, έπεηηα από ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ, δόζεθαλ πξσηόθνιια εκπξόζεζκεο ππνβνιήο κέρξη θαη ηνλ 

Οθηώβξην, εμππεξεηώληαο θαηά ηνλ ηξόπν απηό ηνπο δεκόηεο καο. 

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο ηόληζε όηη όια ηα 

δεκνηηθά θηίξηα έρνπλ πξνβιήκαηα, όπσο επίζεο θαη ην ίδην ην Γεκαξρείν.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο, θ. Νάλνο Παλαγηώηεο, ηόληζε όηη πξέπεη 

άκεζα λα απνθαηαζηαζνύλ ηα πξνβιήκαηα ζηνλ δεκνηηθό θσηηζκό θαη επίζεο λα 

απνκαθξπλζνύλ άκεζα νη θαξέθιεο γύξσ από ην κλεκείν ηνπ δσξεηή θαη ηα ηξαπέδηα 

γύξσ από ηνλ πιάηαλν ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο, ηόληζε (όπσο αλαιπηηθά  

θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), όηη δελ είλαη 

δπλαηόλ ζε κηα παξαιία όπσο ν Μπινπόηακνο λα κελ ππάξρεη ληνπο θαη θάδνο 

ζθνππηδηώλ. Εήηεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη γίλεηαη  κε όινπο απηνύο πνπ ρξσζηάλε ζηνλ 

Γήκν θαη επίζεο δήηεζε λα θαηαγγείιεη ν Γήκνο όινπο απηνύο πνπ έθηηαμαλ ξάκπεο 

ζηνπο δξόκνπο κε απνηέιεζκα λα κελ δηνρεηεύνληαη ζσζηά ηα λεξά θαη λα 

πξνθαινύληαη δεκηέο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ. Υξηζηνδνύινπ Αιέμαλδξνο, 

ελεκέξσζε ην ζώκα γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Από ην πξαθηηθό ηεο 9εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.07.2018, εκέξα Σεηάξηε 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 : 3.ο 

Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ 

ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ». 

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

Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

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

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ                  

TMHMA ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ 

ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ» 

 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
1/.  Διζάγεηαι ο παρών 1ος Ανακεθαλαιφηικός Πίνακας Δργαζιών (Α.Π.Δ.) ηοσ 

έργοσ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ» και η ηροποποιημένη μελέηη ηοσ ανφηέρφ έργοσ ηα οποία και 

επιζσνάπηοσμε ζσνημμένα. 

Ο 1νο Α.Π.Δ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ 

νξηζκέλσλ εξγαζηώλ πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

ΠΡΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                                     

Γ..  ΕΑΓΟΡΑ  ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
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θαη ηνλ δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

 

2/. Έγκριζη ηης 1ης ηροποποίηζης ηης μελέηης ηοσ ανφηέρφ έργοσ 
 

Καηόπιν ηφν ανφηέρφ καλείηαι ηο Γ.. για ηην λήυη ζτεηικής απόθαζης ήηοι: 

1/. Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ 

ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ»  

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ» ν νπνίνο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ νξηζκέλσλ εξγαζηώλ πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ  θαη  

2/. Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ»  .  

 
Γηα ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 
ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
 

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

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ α) ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ» θαη β)  ππέξ ηεο 

έγθξηζεο ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ», ζύκθσλα κε ηελ   

εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ  Γήκνπ, ςήθηζαλ όινη ν η παξόληεο  Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. 

Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο  θ. ακαξά Μαξία  , ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο 

Κσλζηαληίλνο , θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Υηώηεο 

Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 
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Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.  Εαθείξεο Γεώξγηνο θαη θ.  Μπξίδεο Θεόδσξνο απνπζίαδαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ( ην νπνίν 

πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ). 

 

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 

 

Σελ έγθξηζε , ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ησλ παξαθάησ: 

1. Σνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ 

ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ»  

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ» ν νπνίνο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ νξηζκέλσλ εξγαζηώλ πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ  θαη  

2. Σεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΣΟ ΟΗΚ. ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ»  .  

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 333/2018.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,23.07.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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