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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 16132/21-12-2017 

Έγκπιζη ππωηοκόλλος Παπαλαβήρ & Παπαδοηέων ηηρ δαπάνηρ για ηην 

παποσή ςπηπεζιών με ηίηλο: «Καηεπείγοςζερ ςπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ 

οπιοθέηηζηρ οικιζμών και οικιζηικών πςκνώζεων, ζηο πλαίζιο ανάπηηζηρ 

ηων δαζικών σαπηών». 

 

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.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

11.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

12.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

13.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

14.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 14.12.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 376η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 14.12.2017 
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15.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

16.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

17.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

6.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

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

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 15548/08-12-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε 

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

Ν. 3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λεβέληεο Γεκήηξηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 22νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο( ην νπνίν πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο). 

Ο εθπξφζσπνο ηεο Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ θ. Νάλνο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαηά 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο απνρψξεζαλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία ιφγσ θσιχκαηνο δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 22ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο θ. 

Γεξακπίλεο Απφζηνινο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
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Γήκνπ θ. Καηαπίδεο Παλαγηψηεο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θ. Κνπαηζάξεο Γήκνο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε επηθεθαιήο ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά Μαξία έζεζε πξνθνξηθέο 

εξσηήζεηο ,  νη νπνίεο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε: α)   ηελ θινπή πνπ έγηλε ζην Γεκαξρείν Εαγνξάο θαη ζε 

πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνρσξήζεη ν Γήκνο ( ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο ν νπνίνο ελεκέξσζε ην ζψκα γηα ην ζπκβάλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ 

θαη εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηα θαηλφκελα θινπψλ πνπ παξαηεξνχληαη ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή καο ). Δπί ηνπ ζέκαηνο, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο 

ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο πξφηεηλε κε αθνξκή ηα γεγνλφηα 

απηά, λα ιάβεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα δηεθδηθήζεη ηελ ζχζηαζε 

Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ ζηε Εαγνξά θαη δήηεζε επίζεο ελεκέξσζε γηα ην αλ θαη πνπ 

απνζεθεχνληαη ηα αξρεία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ.( ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο – 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ. Λάζθνπ απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. 

Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία). 

πλερίδνληαο ε θ. ακαξά Μαξία έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ δεχηεξε 

εξψηεζή ηεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζε θεληξηθή νδφ ζηελ Γ.Κ. 

Εαγνξάο θαη αλ πξφθεηηαη γηα έξγν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη αλ ππάξρεη 

εξγνιαβία ή πξφθεηηαη γηα αλάζεζε. ην παξαπάλσ εξψηεκα απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο ελεκεξψλνληαο ην ζψκα φηη πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη φηη ε 

παξέκβαζε ήηαλ άκεζε γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο έζεζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο ,νη νπνίεο απηνιεμεί 

θαηαγξάθνληαη ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε 

δηακαξηπξίεο εξγαδφκελσλ ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ φηη είλαη απιήξσηνη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ηελ παξαπάλσ εξψηεζε απάληεζε ν Πξφεδξνο ηεο  ΚΔΓΖΕΑΜ θ. 

Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην ζψκα φηη ε ΚΔΓΖΕΑΜ δηαρεηξίδεηαη  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  θαη φηη νη εξγαδφκελνη πιεξψλνληαη φηαλ έξρνληαη ηα 

ρξήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία ηφληζε φηη πιένλ έρεη δνζεί 

ζηνπ Γήκνπο ε δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπλ κε δηθά ηνπο ρξήκαηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη φηαλ ζηελ ζπλέρεηα έξρνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο λα 

πεγαίλνπλ ζηα ηακεία ησλ Γήκσλ θαη πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζαλ Γήκνο απηή ηελ 

δπλαηφηεηα. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 18εο   Σαθηηθήο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 14.12.2017, εκέξα Πέκπηε   θαη ψξα 

06.30 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 : 22ο   

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο & Παξαδνηέσλ ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ 

θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 

 (Πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο). 

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν θ. Γνγθάθεο Αλδξέαο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην 

ζψκα επί ηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ην κε αξηζκφ 15718/13-12-2017 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ  κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην 

αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ», ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

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

 
 
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
   ΓΖΜΟ  ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

    ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ,  
  ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

------ 
Πληποθοπίερ: Κνπαηζάξεο Γ. 
Σασ. Γ/νζη: Εαγνξά Πειίνπ 
Σηλέθωνο: 24263 50105 
Fax: 24260 23128 
Σ.Κ.: 37001 ΕΑΓΟΡΑ  
--------                  

 

 

 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

ήκεξα ηελ 13.12.2017 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 9/2017 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 

Εαγοπά, 13/12/2017 
 

Απιθμ. Ππωη.: 15718 

ΠΡΟ 
 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 
 

Γήμος Εαγοπάρ Μοςπεζίος 
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κε ηίηιν «Καηεπείγοςζερ ςπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ οπιοθέηηζηρ οικιζμών και 

οικιζηικών πςκνώζεων, ζηο πλαίζιο ανάπηηζηρ ηων δαζικών σαπηών» ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 7623/26.07.2017 ζχκβαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν Ανδπέα Νικ. Γογκάκη, 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. 

ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 24230 – 22223 – ΚΗΝ. 

6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, ΑΦΜ 046866949, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, ζχκθσλα κε ηα φζα ππεγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 

δεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ ζηε ζχκβαζε.  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο νη:  

 

1/. ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2/. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο  

3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

4)  ΓΟΓΚΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ  αλάδνρνο (θαιείηαη λα παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί) 

 

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

1/. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α),  

2/. Σνπ λ. 1418/1984 (ΦΔΚ 23 Α),  

3/. Σνπ Π.Γ. 171/1987 (ΦΔΚ 84 Α) , φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 

(ΦΔΚ 42 Α),  

4/. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 26 ηνπ Ν.3889/2010 ΦΔΚ 182Α/2010 φπσο 

απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε κε ηα άξζξα 153 έσο θαη 

155 ηνπ Ν.4389/2016 ΦΔΚ 94Α72016, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

Ν.2664/1998 Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 275Α71998),  

5/. Σελ αξηζ.146776/2459/21 -10-2016 ΦΔΚ 3532Β73-11-2016 απφθαζε 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο “Καζνξηζκφο ζεκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ παξάγξαθν 1 β', γ\ δ' θαη ε' ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3889/2010 

φπσο ηζρχεη”, ηελ αξηζ.143792/1794/03-08-2016 ΦΔΚ 2750Β701-09-2016 

απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία εηδηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ αλάξηεζεο δαζηθψλ ραξηψλ θαη πεξηερνκέλνπ 

ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ”, ηελ αξηζ.147797/2746/30 -11-

2016 ΦΔΚ 3985Β713-12-2016 θνηλή απφθαζε Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο “Καζνξηζκφο εηδηθνχ ηέινπο γηα ηελ 

άζθεζε αληηξξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.3889/2010 θαηά 

ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνχ ράξηε, ην αξηζ. 133383/6586/1 ΟΗ 2-2015 

έγγξαθν Γεληθνχ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
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Αγξνπεξηβάιινληνο “Υαξαθηεξηζκφο εθηάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 5α θαη 5β 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/1979 σο ηζρχεη”,  

6/. Σελ αξηζ. 151585/323/03-02-2017 ΦΔΚ 347Β708- 02-2017 θνηλή απφθαζε 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

“Καζνξηζκφο εηδηθνχ ηέινπο γηα ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Ν.3889/2010 (ΦΔΚ 182Α') θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαξηεκέλνπ 

δαζηθνχ ράξηε έηζη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζκ.155973/999/26-04-2017 ΦΔΚ 1491Β702-05-2017 θνηλή απφθαζε 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο .  

7/. Σελ αξηζ 153394/919/12-04-2017 ΦΔΚ1366Β΄/21-04-2017 Απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο  & Δλέξγεηαο ΄΄Καζνξηζκφο,  

πξνζδηνξηζκφο,ηξφπνο θαη δηαδηθαζία δηφξζσζεο πξφδεισλ ζθαικάησλ ζηελ 

θαηάξηηζε θαη θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ”. 

8/. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ.4412/2016 «Πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε», 

9/. ην αξηζ. 147784/2589/04-11-2016 έγγξαθν ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πεξί “Δθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016” κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα ηηο αλάγθεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηηο  ππεξεζίεο ησλ εξγαζηψλ αλάξηεζεο, 

παξαιαβήο επεμεξγαζίαο ησλ αληηξξήζεσλ, δηφξζσζεο θαη θχξσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ, κπνξεί λα επηιερηεί ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4412/2016 . 

β/. 

1/. Σελ ππ’ αξίζκ. 2/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ, πεξί ςήθηζεο εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ νηθ. έηνπο 2017, ζηνλ Κ.Α. 00-

6117.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο, πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 7.719,66επξψ (ζπκπ. ΦΠΑ). 

2/. Σηο ππ’ αξίζκ. 5004/17.05.2017 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

νξίσλ νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, κέζσ 

δηαπξαγκάηεπζεο». 

3/. Σελ ππ’ αξηζκ.  70/2017 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί α) έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

αλσηέξσ ππεξεζηψλ, β) έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφ φξσλ 

δηαπξαγκάηεπζεο, γ) πξφζθιεζεο κειεηεηηθψλ γξαθείσλ γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο  γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νξίσλ νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ, κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο». 

4/. Σελ ππ’ αξίζκ. 5006/26.07.2017 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο ζε ηξία 

κειεηεηηθά γξαθεία 
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5/. Σηο πξνζθνξέο ησλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ: 

α/. Τπ’ αξίζκ. πξση. 5121/19.05.2017 πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ENCODIA – 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Δ.Π.Δ.», ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΤΜΖΣΣΟΤ 5, ΥΟΛΑΡΓΟ, 

η.θ. 15561, ηει. 2106512487, fax 2106548461, ΑΦΜ 800339138, Γ.Ο.Τ. ΥΟΛΑΡΓΟΤ. 

β/. Τπ’ αξίζκ. πξση. 5116/19.05.2017 πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΚΤΡΗΑΚΖ Α. 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ – ΣΔΦΑΝΗΓΖ», ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ, ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ 

ΣΔΔ 98965, Β. ΠΑΤΛΟΤ 55 – 38500, ΑΝΩ ΛΔΥΩΝΗΑ – ΒΟΛΟ, ΣΖΛ. 6944 632827 – 

2421097305, ΑΦΜ 070357461, Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ. 

γ/. Τπ’ αξίζκ. πξση. 5120/19.05.2017 πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΑΝΓΡΔΑ 

ΓΟΓΚΑΚΖ», ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ - 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 

24230 – 22223 – ΚΗΝ. 6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, 

ΑΦΜ 046866949, Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ. 

6/. Σν ππ’ αξίζκ. 5249/22.05.2017 1ν Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

7/. Σελ ππ’ αξίζκ. 81/2017 Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 1νπ Πξαθηηθνχ  

8/. Σν ππ’ αξίζκ. 5549/29.05.2017 δηαβηβαζηηθφ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ 

κεηνδφηε γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ εθφζνλ επηζπκνχλ. 

9/. Σν ππ’ αξίζκ. 6146/14.06.2017 δηαβηβαζηηθφ πξνο ηνλ κεηνδφηε γηα ππνβνιή 

πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην απφ 19/06/2017 απνδεηθηηθφ επίδνζεο ηνπ 

αλσηέξσ δηαβηβαζηηθνχ ζηνλ κεηνδφηε. 

10/. Σν ππ’ αξίζκ. 6766/30.06.2017 έγγξαθν (απνδεηθηηθφ email κε εκεξνκελία 

27/06/2017) ηνπ κεηνδφηε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

11/. Σν ππ’ αξίζκ. 6817/30.06.2017 2ν Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

12/. Σελ ππ’ αξίζκ. 96/2017 Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 2νπ Πξαθηηθνχ 

13/. Σν ππ’ αξίζκ. 7260/13.07.2017 2ν δηαβηβαζηηθφ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ 

ηνπ κεηνδφηε γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ εθφζνλ επηζπκνχλ. 

14/. Σν ππ’ αξίζκ. 7319/17.07.2017 2ν δηαβηβαζηηθφ πξνο ηνλ κεηνδφηε γηα ππνβνιή 

επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

15/. Σελ ππ’ αξίζκ. 1769/112357/21.07.2017 εγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ζεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο  πεξί έγθξηζεο ηεο 96/2017 απφθαζε ηεο 

Ο.Δ. 

16/. Σελ ππ’ αξίζκ. 7624 / 26.07.2017 εηδνπνίεζε πξνο ηνλ κεηνδφηε γηα ηελ 

ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

17/. Σελ ππ’ αξίζκ. 7623 / 26.07.2017 χκβαζε κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην 

αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 
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παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ   ζχκβαζεο,  αξίαρ 4.786,19€ (ζςμπ. ΦΠΑ) 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ», φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ππ’ αξίζκ. 5004/17.05.2017  ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο:  

1/. Πποζδιοπιζμόρ οικιζηικών πςκνώζεων Γήμος Εαγοπάρ Μοςπεζίος 

Πξφθεηηαη γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ  ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ πέξα ησλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ εγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ 

κε απφθαζε Ννκάξρε ή ΦΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 

ηνπ Ν. 3889/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. ΗΑ ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 

4389/2016. πγθεθξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληνπηζκφο κέζσ δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα εληαία ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ  ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζπγθέληξσζεο θηηξίσλ θαη ηε κέζε αλαινγία αξηζκνχ 

θηηξίσλ ζηελ αλνηγκέλε επηθάλεηα, ησλ νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξαο - Μνπξεζίνπ θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπο κε ηψδεο πεξίγξακκα ζχκθσλα 

κε ηα θαζνξηζκέλα απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

νηθηζηηθήο πχθλσζεο. Σα ηψδε πεξηγξάκκαηα ησλ νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ ζα 

δηαβηβαζηνχλ ζηελ ΔΚΥΑ ΑΔ πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ 

πξνο εμαίξεζε ηνπο απφ ηελ πξνζθχξσζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ. 

 

2/.  Πποζδιοπιζμόρ οπίων οικιζμών Γήμος Εαγοπάρ Μοςπεζίος 

Πξφθεηηαη γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ δεθαηξηψλ νηθηζκψλ θαη ξπκνηνκηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα φξηα ησλ νηθηζκψλ κε απνθάζεηο ή πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο, ΦΔΚ,  ΒΓ ή 

ΠΓ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3889/2010, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. ΗΑ ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4389/2016. πγθεθξηκέλα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζεη ηα εγθεθξηκέλα φξηα νηθηζκψλ θαη ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ εληνπηζκφο κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα εληαία ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ, ησλ παξαπάλσ νξίσλ, θαζνξηζκφο 

ηνπο θαη δηαβίβαζε ζηελ ΔΚΥΑ ΑΔ πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιζνχλ ζηε Γηεχζπλζε 

Γαζψλ πξνο εμαίξεζε ηνπο απφ ηελ πξνζθχξσζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ.  

Ζ παξνχζα ππεξεζία ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηαζηεί θαη δε θαζνξίδεη επίζεκα 

ηα εγθεθξηκέλα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

- Μνπξεζίνπ θαζψο επίζεο δελ θαζνξίδεη επίζεκα θαη ηα φξηα ησλ νηθηζηηθψλ 

ππθλψζεσλ. Σα παξαπάλσ δχλαληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία λα ηξνπνπνηεζνχλ 

θαη λα επαλαθαζνξηζηνχλ απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ. 
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Ζ παξνρή ππεξεζηψλ  πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ανδπέα Νικ. Γογκάκη, 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. 

ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 24230 – 22223 – ΚΗΝ. 

6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, ΑΦΜ 046866949, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε κεηαμχ απηνχ θαη 

ηνπ Γεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ.  

Σν παξφλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζε. 

Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

1)ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 2)ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο 

       3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΓΟΓΚΑΚΖ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ 

 

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

 

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ε εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

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

 

Ο αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππέβαιε ηα παξαδνηέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζηηο 03.8.2017. Μεηά θαη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν απφ ηελ επηβιέπνπζα αξρή 

παξαθαιείζηε φπσο: 1/. Δγθξίλεηαη ην ππ’ αξίζκ. 15718/13.12.2017 ζπλεκκέλν 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο, 2/. Δγθξίλεηαη ηα παξαδνηέα ηεο ππ’ αξίζκ. 

7623/26.07.2017 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ΑΝΓΡΔΑ ΓΟΓΚΑΚΖ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΤ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠ 

- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 

24230 – 22223 – ΚΗΝ. 6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, 

ΑΦΜ 046866949, Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν: 

«Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ 

ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ.. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ήηνη: 

1/. Έγθξηζε ηνπ ππ’ αξίζκ. 15718/13.12.2017 πξσηνθφιινπ παξαιαβήο.  

2/. Έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο ππ’ αξίζκ. 7623/26.07.2017 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Γεκάξρνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ΑΝΓΡΔΑ ΓΟΓΚΑΚΖ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΤ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. 

ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 24230 – 22223 – ΚΗΝ. 

6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, ΑΦΜ 046866949, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην 

πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 

  

 Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

   Απηνηεινχο ηκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

             Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο                

                  ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ 

      ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

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

 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέπ α) ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: 

«Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ 

ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ» και β) ηεο έγθξηζεο ησλ 

παξαδνηέσλ ηεο ππ’ αξίζκ. 7623/26.07.2017 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ 

Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ΑΝΓΡΔΑ ΓΟΓΚΑΚΖ ,ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, 

ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο  Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Υηψηεο Γεκήηξηνο, ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ν Αληηδήκαξρνο 

θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο,ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο,ν 

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

Κσλζηαληίλνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν 

Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο,νη Γεκνηηθνί 

χκβνπινη  θ. Λεβέληεο Γεκήηξηνο,θ. ακαξά Μαξία,θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Καηζηθφο Απφζηνινο,νη Γεκνηηθνί 

χκβνπινη,θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο,  θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο,θ. Κακπνχξεο 
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Νηθφιανο , θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο ,θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο θαη  θ. Υηψηεο 

Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1/. Σελ έγθξηζε ηνπ κε αξηζκφ 15718/13-12-2017 Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο  ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην πιαίζην αλάξηεζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ»,  αμίαο 4.786,19€ (ζπκπ. ΦΠΑ),  ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ. 

2/. Σελ έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο ππ’ αξίζκ. 7623/26.07.2017 ζχκβαζεο κεηαμχ 

ηνπ Γεκάξρνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ΑΝΓΡΔΑ ΓΟΓΚΑΚΖ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΤ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ, ΑΡ. 

ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΔΔ 69594, ΚΟΡΩΠΖ ΜΖΛΔΩΝ, ΣΖΛ. 24230 – 22223 – ΚΗΝ. 

6936678200 θ  ΜΑΓΝΖΣΩΝ 14, ΒΟΛΟ, ΣΖΛ.2421078200, ΑΦΜ 046866949, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Καηεπείγνπζεο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθψλ ππθλψζεσλ, ζην 

πιαίζην αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ». 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 376/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                            ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,21.12.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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