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ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

2.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

3.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

4.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

5.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

6.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

 

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.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 4614/20-04-2018 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 Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο ελεκέξσζε ην 

ζψκα, φηη ε απνπζία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Βαζηαξδή Κσλζηαληίλνπ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε, γηα ιφγνπο πγείαο, φπσο ελεκέξσζε κε ηαηξηθή βεβαίσζε ηελ νπνία 

απέζηεηιε ζηελ γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ιήςε ησλ 

παξνπζηψλ θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ θ. Αιηίλεο ηπιηαλφο Βέξγνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο, γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλαιχνληαη ζε ζρεηηθφ 
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έγγξαθν πνπ θαηέζεζαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην νπνίν 

θαηαρσξήζεθε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο θ. Φαζάο Γεψξγηνο, απνρψξεζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ θ. Αιηίλεο ηπιηαλφο - Βέξγνο  ιφγσ θσιχκαηνο, 

δε ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ 30νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ απφ 24-04-2018 επηζηνιή ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ Αρηιινπνχιεηνπ Λπθείνπ Σζαγθαξάδαο (ε νπνία 

πξνζθνκίζζεθε απφ ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Μπξίδε Θεφδσξν) θαη κε ηελ νπνία 

δεηείηαη  ελεκέξσζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Γήκνπ σο πιεκκπξνπαζήο πεξηνρή 

ψζηε νη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ λα ιάβνπλ γηα ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηελ 

κνξηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

ηελ παξαπάλσ επηζηνιή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ απάληεζε 

πξνθνξηθά ν θ. Γήκαξρνο. 

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

ελεκέξσζε ην ζψκα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ καο κεηά ηηο δεκηέο πνπ πξνθάιεζε 

ε ζενκελία, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πνξεία ησλ δηαθφξσλ έξγσλ, φπσο ζηνλ Άγην 

Ησάλλε ε απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ θαη ηεο πξφζβαζεο ζην ιηκάλη, ζηελ 

Σζαγθαξάδα  ζηνλ Άγην ππξίδσλα θαη ζηελ θαηάπησζε ζηνλ Μπινπφηακν (φπνπ 

ηφληζε φηη πξέπεη λα βξεζεί αζθαιήο ιχζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ παξαιία ηνπ), 

αλαθέξζεθε επίζεο ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ χδξεπζε 

φπσο επίζεο θαη ζηελ άξδεπζε θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ακαξά Μαξία, ζηε ζπλέρεηα έζεζε 

εξσηήζεηο (νη νπνίεο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά 

ηεο ζπλεδξίαζεο), ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο θαη κεζφδεπζε εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, φπσο επίζεο θαη ε απαξαίηεηε 

ηερληθή επάξθεηα, αλ ππάξρεη ηεξάξρεζε γηα θάζε θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνέδξνπο θαη δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο - παξαηαζηνχρνπο 

ηνπ Γήκνπ καο θαη αλ θάπνηνη απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο 

ηνπ ΑΔΠ.(ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, απάληεζε αλαιπηηθά ν θ. Γήκαξρνο θαη ν 

Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο). 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, 

δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ησλ κεραληθψλ γηα ηηο δεκηέο απφ ηηο 

ζενκελίεο θαη ην αλ κέρξη ην θαινθαίξη ζα πξνιάβνπλ λα γίλνπλ ηα έξγα, φπσο θαη ην 

ηη ζα γίλεη κε απηνχο πνπ έπαζαλ δεκηέο ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηη πξνβιέπεηαη ζ’ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο. (ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο). 
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Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο Μαξίλνο δήηεζε 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ έξγσλ θαη ησλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ δεκηψλ 

απφ ηελ ζενκελία, δεδνκέλνπ θαη ηεο θήξπμεο ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Σφληζε φηη δε γίλεηαη θακηά άκεζε παξέκβαζε θαη δελ ππάξρεη απφ πιεπξά 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Αλαθέξζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηα 

νπνία αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα κε θίλδπλν πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, θαζψο 

θαη ζηε κε απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκεξψλ ηνπ Πάζρα. 

Εήηεζε δε ηελ παξαίηεζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ (ε παξαπάλσ ηνπνζέηεζε 

θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο).  

Καηέζεζε έγγξαθν ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ θαη απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο, καδί κε 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηε Νηθφιαν. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηψηεο, ηφληζε φηη πξέπεη 

λα γίλνπλ άκεζα ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη ελφςεη ηνπ 

ηξηεκέξνπ ηεο Πξσηνκαγηάο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ παξαιία 

Μπινπνηάκνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα 

ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο δήηεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ν Γήκνο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ νξγαλσκέλε παξαιία ε παξαιία ηνπ Μπινπνηάκνπ, 

φπσο επίζεο θαη ηη ζα θάλεη γηα ηηο ππφινηπεο παξαιίεο ηεο Σζαγθαξάδαο, γηα ηα 

εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο νηθίεο δηαθφξσλ δεκνηψλ (ηα 

παξαπάλσ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο). 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε αλαιπηηθά ν Αληηδήκαξρνο θ. 

Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, ν νπνίνο ηφληζε επίζεο φηη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, 

φπσο θαη νη αηξεηνί δνπιεχνπλ απφ ην πξσί έσο ην βξάδπ, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

φια ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ζενκελίεο, ηα νπνία πνιιέο θνξέο 

απαηηνχλ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.  

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 24.04.2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 07.30 

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.  
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ΘΔΜΑ : 30ο    

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηψλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ) 

», θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4556/18-04-2018 εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 

(Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ θ. Αιηίλεο ηπιηαλφο - Βέξγνο  ιφγσ θσιχκαηνο, δε 

ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο.) 

Ο θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ην κε αξηζκφ 4556/18-04-2018 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηψλ  κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ) »,  ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

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

 
  
   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
   ΓΖΜΟ  ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

    ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ,  
  ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

------ 
Πιεξνθνξίεο: Κνπαηζάξεο Γ. 
Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά Πειίνπ 
Σειέθσλν: 24263 50105 
Fax: 24260 23128 
Σ.Κ.: 37001 ΕΑΓΟΡΑ  
--------                  

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

ήκεξα ηελ 18ε  Απξηιίνπ  2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

10/2018 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ησλ 

εξγαζηψλ κε ηίηιν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ(Σ.Κ.ΞΟΤΡΗΥΣΗΟΤ)» ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

3852/23.03.2018 Απφθαζεο Γεκάξρνπ απφ ηνλ αλάδνρν ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – 

ΒΔΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   πνπ εδξεχεη ζηελ Σ.Κ. Κηζζνχ ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ,  (ΑΦΜ: 

038747101, ΓΟΤ: Βφινπ),  θάηνρνο άδεηαο ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα 

κε ηα φζα ππεγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ ζηελ Απφθαζε Γεκάξρνπ. ηε 

ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο νη:  

 

1) ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2) ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο  

3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

Εαγορά, 18/04/2018 

Αριθμ. Πρωη.: 4556 

ΠΡΟ 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
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4) ΑΛΣΗΝΖ  ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   . αλάδνρνο (θαιείηαη λα 

παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί) 

 

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

1. ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3852/23.03.2018 Απφθαζεο Γεκάξρνπ 

2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) 

3. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1686/23.02.2018 Σερληθή Έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο.  

4. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ε αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3852/23.03.2018 Απφθαζεο 

Γεκάξρνπ, αμίαο 1.923,08 (ζπκπ. ΦΠΑ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ(Σ.Κ.ΞΟΤΡΗΥΣΗΟΤ)» φπσο πεξηγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππ’ αξηζκ. πξση. 1686/23.02.2018 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο εμαηηίαο ησλ έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππεξρείιηζε ξεκάησλ, λα πιεκκπξίζνπλ εθηάζεηο, έξγα 

ππνδνκήο φπσο δξφκνη γέθπξεο, αγξνηηθνί δξφκνη θιπ κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Σ.Κ. Ξνπξηρηίνπ ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ ηεο ΠΔ Μαγλεζίαο, θαηαζηξνθή δξφκνπ πξνο Λεκληψλα. Καηαζηξνθή 

απφ θαηνιηζζήζεηο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Δπίζεο ην αγξνηηθφ 

δίθηπν ζε πνιιά ζεκεία είλαη κε πξνζβάζηκν, ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ πξαλψλ αλάληη 

θαη θαηάληη ηνπ δξφκνπ θαη δηαβξψζεσλ ηνπ εδάθνπο. 

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ   πνπ εδξεχεη ζηελ Σ.Κ. Κηζζνχ ηεο Γ.Δ.Μνπξεζίνπ,  (ΑΦΜ: 038747101, 

ΓΟΤ: Βφινπ), εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Μαγλεζίαο & 

πνξάδσλ κε Αξηζκφ Μεηξψνπ 358 θαη δηάξθεηα ηζρχνο απφ 12.07.2016 έσο 

11.07.2019 γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζε έξγα νδνπνηίαο, κε πξνυπνινγηζκφ κέρξη 

18.000,00 επξψ πιένλ, θάηνρνο άδεηαο ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγσλ,  φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ ππεγξάθε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γεκάξρνπ 

ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 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) 
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Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ                                                                 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  

                                                                                                           

1) ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο                          ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 

     2) ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο  

  3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

 

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

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο έγθξηζεο ηνπ κε αξηζκφ 4556/18-04-2018  πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο εξγαζηψλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ζενκελίεο 

ζην Γήκν Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ) »,ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

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, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, ν Γεκνηηθφο 

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

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

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο , νη  Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. ακαξά Μαξία,θ. Μπξίδεο 

Θεφδσξνο,  ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θ. Καηζηθφο Απφζηνινο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη 

θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο θαη  θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο. 

 

 Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο , απνρψξεζε 

απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ θ. Αιηίλεο ηπιηαλφο - Βέξγνο  ιφγσ θσιχκαηνο, δε 

ζπκκεηείρε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4556/18-04-2018 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 Δγθξίλεη ην  κε αξηζκφ 4556/18-04-2018  Πξσηφθνιιν  Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ησλ 

εξγαζηψλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ζενκελίεο ζην Γήκν 

Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ (Σ.Κ. Ξνξπρηίνπ) », αμίαο 1.923,08€ (ζπκπ. ΦΠΑ), ζχκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 195/2018.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,30.04.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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