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πρφηοκόλλοσ οριζηικής ποζοηικής και ποιοηικής παραλαβής ηφν 

απαιηούμενφν επιζκεσαζηικών εργαζιών και ηφν αναγκαίφν 

ανηαλλακηικών ηοσ οτήμαηος ΚΖΗ 8492. 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος   

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

7. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

8. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

10.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

11.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

12.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ      

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

2.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

3.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  
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2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

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

5. ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

6.  ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

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

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση:9047/01-09-2017  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 αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο, πξνζήιζαλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο, πξνζήιζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε  ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, απνπζίαδε από ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, απνρώξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο, απνρώξεζε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 860/29-

08-2017 έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ Θεζζαιίαο κε ζέκα: 

«Αλαθνίλσζε Αλαλέσζεο - Σξνπνπνίεζεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξσλ». 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Γήκαξρνο απάληεζε ζε εξώηεζε πνπ είρε ηεζεί από ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθό Απόζηνιν, ζηελ πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο παηδηθέο ραξέο, ελώ ζε 

εξώηεζε ηνπ ηδίνπ ζρεηηθά κε ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο επηθπιάρζεθε λ’ απαληήζεη 

εγγξάθσο. 
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Δπίζεο, ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ, γηα ην έξγν απνθαηάζηαζεο 

ηνπ δξόκνπ ζην Ξνπξίρηη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα απαηηεζνύλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. 

ακαξά Μαξία, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά 

κε :α) ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ ζην Ξνπξίρηη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο ζα ππάξμνπλ ιόγσ ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θαζηάλσλ θαη ησλ κήισλ, β) ην 

ζέκα ηεο πιεξσκήο ησλ ζπκβαζηνύρσλ (ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο) θαη  γ) 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ αδέζπνησλ θαη αλ ππάξρνπλ κελύζεηο γηα επηζέζεηο ηνπο 

(Απάληεζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, ε νπνία ηόληζε όηη ε 

κόλε ιύζε είλαη ν εκβνιηαζκόο θαη ε ζηείξσζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ, θαζώο θαη ην 

ηζηπάξηζκα όισλ ησλ δώσλ θαη επραξίζηεζε γηα ηελ βνήζεηά ηνπο ηνλ θηελίαηξν 

Εαγνξάο θ. Γεσξγίνπ θαη ηνπο εζεινληέο θηιόδσνπο).  

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο έζεζε 

ππόςε ηνπ ζώκαηνο έγγξαθεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε :1)α) ην γεγνλόο όηη δελ 

έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ αιεμηθέξαπλνπ ζην Πνπξί ελόςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο 

πεξηόδνπ , β) πόηε ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζε πνην ζεκείν θαη  γ) πνηεο νη ελέξγεηεο από 

πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απόδνζε επζπλώλ γηα ηελ πξνεγνύκελε ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο  θαη  2) ζρεηηθά κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ ζηειέρσζή ηνπο, θαζώο θαη ηνλ 

ζθνπό ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο όηαλ δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο 

ησλ δεκνηώλ. 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. 

Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο έζεζε ππόςε ηνπ 

ζώκαηνο πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε α) ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ 

ησλ ζθνππηδηώλ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ιόγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ελνηθίαζεο θαηνηθηώλ, γεγνλόο πνπ απαηηεί ηελ αληίζηνηρε αύμεζε 

ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ, β) ηελ θαηάζηαζε ηνπ Αζιεηηθνύ 

Κέληξνπ Σζαγθαξάδαο θαη ηελ αλάγθε θύιαμήο ηνπ.  

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ 

Γεσξγία, ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνο Απόζηνινο θαη ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ ζηελ ζέζε 
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«Καξαβνζηαζηά» ζηνλ Μπινπόηακν Σζαγθαξάδαο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 

ηελ παξαπάλσ εξώηεζε, απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ελεκέξσζε ην 

ζώκα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πεγώλ ύδξεπζεο, 

ησλ θαζαξηζκό ησλ δεμακελώλ θ.ι.π.  θαη  ην δίθηπν άξδεπζεο ζηηο Κνηλόηεηεο ηνπ 

Γήκνπ. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 05.09.2017, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

20:30. 

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 : 17ο 

Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 8236/10-08-2017 πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 8492. 

Ο θ.  Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8236/10-08-2017 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

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

 

                                                                                    
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ                        

--------- 

 

Σαχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας 

Γραφείο Κίνησης                                             

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ: ΜΠΟΛΗ ΘΩΑΝΝΗ  

Tηλ.  24263-50104 

FAX 24260 - 23128 

ΣΚ 37001    

ΠΡΟ:   Πρόεδρο Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ 
Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

 

 

Εαγορά   10.08.2017 
 

Αρ. πρφη. 8236 
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Email:mpolisg.dim.z.m@gmail.com                                                

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ  ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

ήκεξα ηελ Πέκπηε 10/8/2017 ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τπεξεζηώλ ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 9/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ησλ απαηηνύκελσλ 

επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 8492 

πνπ είραλ αλαηεζεί ζην ζπλεξγείν «ΜΑΡΟ Κ. - ΝΣΟΒΑ Η. Ο.Δ.» ζύκθσλα κε ηελ 

αξ. 49 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο πληήξεζεο θη Δπηζθεπήο ησλ Απηνθηλήησλ 

Ορεκάησλ.  

 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη:  

 

1) νπιδάηνο Απόζηνινο, κέινο ηεο επηηξνπήο 

2) Γεξκάλε Πελειόπε, κέινο ηεο επηηξνπήο  

3) Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 

 

Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο θαη αθνύ 

δεηήζεθε πξνθνξηθά θαη ε γλώκε ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ κε εηδηθόηεηα νδεγνύ, 

δηαπίζησζε όηη ν αλάδνρνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ.  

 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1. ηελ κε αξ.πξση. 5822/06.06.2017 απόθαζε αξ. 49/2017 ηεο Δπηηξνπήο  

πληήξεζεο θη Δπηζθεπήο ησλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ  

2. ην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 

3. ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζακε ζην όρεκα 

4. ην αξηζ. 1025 λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ πξνκεζεπηή   

 

πξνρώξεζε ζηελ παξαιαβή ηεο παξαθάησ ππεξεζίαο: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΑΕΜΑΝ, ΔΡΒΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ, 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΕΜΑΝ-ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

150,00 

   

 ύλνιν 150,00 

 ΦΠΑ 24% 36,00 

ΑΔΑ: Ω50ΚΩΡΚ-5ΚΤ



 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 186,00 

 

Σν παξόλ πξσηόθνιιν λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

       Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ                                              Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

         ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                        ΜΑΡΟ Κ. -  ΝΣΟΒΑ Η. Ο.Δ. 

         ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ 

         ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, θάιεζε ην ώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο έγθξηζεο ηνπ κε αξηζκό 8236/10-08-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 8492,  ζύκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο  ηνπ Γήκνπ ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο   

Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη : 

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

θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία,   

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, θ. Γαξπθάιινπ 

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

Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, ν Αληηπξόεδξνο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, θ. 

Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο, θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο θαη  θ. 

Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο. 

 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο απνπζίαδε από ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο απνρώξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο  ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΔΑ: Ω50ΚΩΡΚ-5ΚΤ



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ   

 

Σελ έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 8236/10-08-2017  Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη 

Πνηνηηθήο Παξαιαβήο  ησλ απαηηνύκελσλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ νρήκαηνο ΚΖΗ 8492,  ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο  ηνπ Γήκνπ , αμίαο 186,00€ (ζπκπ. ΦΠΑ). 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 237/2017.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                             ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,14.09.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  

ΑΔΑ: Ω50ΚΩΡΚ-5ΚΤ
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