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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.  

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 8396/13-07-2018 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 Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, απνπζίαδε απφ ηελ ζπλεδξίαζε. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλαπιεξψλεη, 

ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, ν πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, 

θ. νπιδάηνο Απφζηνινο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

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

εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οκνίσο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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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 χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ. Υξηζηνδνχινπ Αιέμαλδξνο απνρψξεζαλ απφ 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 εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο 

έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο επραξηζηήξηα επηζηνιή ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο Διιάδνο, 

ζρεηηθά κε δσξεά δηαθφξσλ εθδφζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο απηή. 

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

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

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

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

έζεζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο (νη νπνίεο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα 

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

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο ζηνλ Γήκν καο (ζηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο, ηνλίδνληαο φηη ε ππφζεζε αλαηέζεθε ζε δηθεγφξν 

θαη, θαηφπηλ επαθψλ, ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν λνκηθφ πιαίζην ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηελ Τθππνπξγφ, πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί), β) ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ 

Γήκνπ καο θαη ηελ απαξάδεθηε φπσο ραξαθηήξηζε ηνπξηζηηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ καο, 

γ) κε ηα πξνβιήκαηα ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη ηηο δηαθνπέο πδξνδφηεζεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη κεηά 

δ)ζηελ δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηνλ θαζαξηζκφ 

ησλ δξφκσλ πξνο ηηο παξαιίεο θαη ηα κνλνπάηηα ε νπνία είλαη απαξάδεθηε, ην ίδην 
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φζνλ αθνξά θαη ηελ εηθφλα ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο καο. Δπίζεο ηφληζε 

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

έξρνληαη ζπλερψο πξφζηηκα θαη λα θηλδπλεχνπλ άλζξσπνη θαη ππάξρεη θνβεξή 

δπζθήκεζε γηα ηνλ Γήκν καο θαη κεγάιεο επζχλεο γη’ απηφ.  

Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ Γήκν 

καο ήηαλ ηεξάζηηεο. Σν δίθηπν ηεο χδξεπζεο είλαη ηεξάζηην θαη πνιχ δχζθνιν, ελψ ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ έρεη αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ην Τπνπξγείν κε δχν 

εξγνιαβίεο δηθέο ηνπ, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκε. Μφλνη καο έρνπκε 

δψζεη λεξφ ζε φια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ θαη δίλνπκε θαζεκεξηλά ηνλ αγψλα καο κε 

ηνπο πδξαπιηθνχο καο. Σα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαζαξίδνπλ ζπλερψο θαη γίλεηαη 

θαζεκεξηλή απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ, πιελ φκσο δπζηπρψο, αθφκε αλακέλνπκε 

ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηεο θαζαξηφηεηαο, αθνχ ην ΑΔΠ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, 

αλέθεξε φηη έγηλαλ θάπνηα έξγα - παξεκβάζεηο απφ ηε δεκνηηθή αξρή, φπσο ηα 

θάγθεια ζηελ Αγία Παξαζθεπή Σζαγθαξάδαο, ηφληζε φκσο φηη ππάξρνπλ θαηαγγειίεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θαιληεξηκηψλ θαη γηα ηελ κπάξα ζηελ παξαιία Παπά Νεξφ. 

Δπίζεο, αλέθεξε φηη ππάξρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη δήηεζε 

λα ηνπνζεηεζεί βξχζε θαη ληνπο ζηελ παξαιία Μπινπνηάκνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

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

ηνλίδνληαο φηη είρε απφ θαηξφ δξνκνινγεζεί ην έξγν ζηελ Αγία Παξαζθεπή, πιελ 

φκσο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζπζηέξεζαλ ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζψο θαη ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ζην Μπινπφηακν 

δχν θνξέο ηνπνζεηήζεθε βξχζε θαη ληνπο, πιελ φκσο απηή αθαηξέζεθε θαη ηηο δχν 

θνξέο απφ ηξίην πξφζσπν. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο Μαξίλνο αλέθεξε 

(φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο), ηα παξαθάησ: Οη αζθαιηνζηξψζεηο γίλνληαη κφλν ζηα ζεκεία πνπ 

έγηλαλ δεκηέο απφ ηηο ηειεπηαίεο ζενκελίεο. ε παιαηφηεξεο δεκηέο δελ γίλεηαη θακία 

παξέκβαζε. Όζνλ αθνξά ην Κηεκαηνιφγην, δεηήζακε παξάηαζε απφ ην Τπνπξγείν. 

Πνηα ε απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ζέκα απηφ; Δπίζεο ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην είρακε ζέζεη ην ζέκα ησλ κελπκάησλ πνπ δέρζεθαλ θάπνηνη δεκφηεο καο 

ζρεηηθά κε ην Κηεκαηνιφγην. (Γηα ην ζέκα απηφ ν θ. Γήκαξρνο αλέθεξε φηη ζα 

απαληήζεη  ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην). 

Δπίζεο έζεζε ην ζέκα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Ξνξπρηίνπ, φπσο θαη ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνπξίνπ θαη δήηεζε ηελ 

ζπληήξεζή ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ.(ηελ 

ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Ξνξπρηίνπ, νη 
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νπνίνη δήηεζαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

Ξνξπρηίνπ). 

Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε, φζνλ αθνξά ην Κηεκαηνιφγην, φηη έγηλε 

ζπδήηεζε κε ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ην ζέκα, αιιά γηα θαζαξά ηερληθνχο 

ιφγνπο δελ πέξαζε. Αλ πεξάζεη απηή ε ξχζκηζε, δελ ζα ππάξρνπλ πξφζηηκα. ρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξνξπρηίνπ, έρεη γίλεη αίηεζε απφ 

ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Ξνξπρηίνπ θαη ζα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπ, ελψ 

ν χιινγνο έρεη δεηήζεη θαη ηελ παξαρψξεζή ηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζ’ απηφ. 

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

νπιδάηνο Απφζηνινο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, αλέθεξε φηη γηα 

ην Κηεκαηνιφγην θαη ηελ παξάηαζε απηνχ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έγηλαλ ελέξγεηεο απφ 

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

πεξαηηέξσ, αθνχ απαηηνχληαλ λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Παξά ηαχηα, έπεηηα απφ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ, δφζεθαλ πξσηφθνιια εκπξφζεζκεο ππνβνιήο κέρξη θαη ηνλ 

Οθηψβξην, εμππεξεηψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο δεκφηεο καο. 

Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο ηφληζε φηη φια ηα 

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

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

άκεζα λα απνθαηαζηαζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ θαη επίζεο λα 

απνκαθξπλζνχλ άκεζα νη θαξέθιεο γχξσ απφ ην κλεκείν ηνπ δσξεηή θαη ηα ηξαπέδηα 

γχξσ απφ ηνλ πιάηαλν ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεψξγηνο, ηφληζε (φπσο αλαιπηηθά  

θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), φηη δελ είλαη 

δπλαηφλ ζε κηα παξαιία φπσο ν Μπινπφηακνο λα κελ ππάξρεη ληνπο θαη θάδνο 

ζθνππηδηψλ. Εήηεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη γίλεηαη  κε φινπο απηνχο πνπ ρξσζηάλε ζηνλ 

Γήκν θαη επίζεο δήηεζε λα θαηαγγείιεη ν Γήκνο φινπο απηνχο πνπ έθηηαμαλ ξάκπεο 

ζηνπο δξφκνπο κε απνηέιεζκα λα κελ δηνρεηεχνληαη ζσζηά ηα λεξά θαη λα 

πξνθαινχληαη δεκηέο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ. Υξηζηνδνχινπ Αιέμαλδξνο, 

ελεκέξσζε ην ζψκα γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.07.2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

08.00 κ.κ. 
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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 : 2ο  Δκηόρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ  

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ  ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.  8549/17-07-2018  εηζήγεζε  ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

Ο θ. Πξφεδξνο, εηζήγαγε ην 2ν ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε φηη: 

Σν παξφλ ζέκα, εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ε ζρεηηθή απφθαζε. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06, γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απφθαζε γη’ απηφ, 

πξέπεη πξψηα λ’ απνθαζηζζεί απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηνπ, φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ. 

ηε ζπλέρεηα, o θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

Ο θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8549/17-07-2018 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνπ Απφζηνινπ  , ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

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

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                                                  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ  

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

Σαρ, Γ/λζε: Σζαγθαξάδα 

Πιεξνθνξίεο: νπιδάηνο Απ.. 

Σει : 2426 3 50215 

Fax : 2426 0 49793 

Σ.Κ.: 370 12 ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ 

 

Σζαγθαξάδα    17/07/2018 

Αξηζ. Πξση.: 8549 

 

ΠΡΟ: 

Toλ  Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ 

θ. Γεκήηξην Υηψηε 
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ΔΗΖΓΖΖ 

 

Θέκα:  Έγθξηζε ή κε πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνβιέπεηαη φηη:  

<< Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. 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>>. 

χκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010 <<Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο>> 

(ΦΔΚ Α΄87/7.6.2010): <<Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε 

επηηξνπή ηνπ>>. Δπνκέλσο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, σο φξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. 

Ά βαζκνχ , έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη ξεηήο δηάηαμεο, 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ο Γήκνο πξνέβε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ παξαθάησ ππεξεζηψλ: 

1.- Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο επηρείξεζεο  ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ 

ΔΠΔ ηεο γενικήρ ανακεθαλαίωζηρ Πποϋπολογιζμού 2018 ηος Γήμος Εαγοπάρ- 

Μοςπεζίος ζπλνιηθνχ πνζνχ 133,92 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Απιθ. 

Σιμολογίος 27100/12-02-2018. 

 

2.- Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο επηρείξεζεο  ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ 

ΔΠΔ ηεο 5ηρ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού εζόδων εξόδων οικ. έηοςρ 2018 

ηος Γήμος ζπλνιηθνχ πνζνχ 189,72 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Απιθ. 

Σιμολογίος 29208/04-06-2018. 

 

3.- πλδξνκή απφ 1/1/18-30/6/18 ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο επηρείξεζεο  

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ ΔΠΔ ζπλνιηθνχ πνζνχ 292,56 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

Απιθ. Σιμολογίος 29329/19-06-2018. 

4.- Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο επηρείξεζεο  ΟΜΗΛΟ 

ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ ηεο ανακοίνωζηρ Αλλαγήρ Δπωνύμος «Βαζιλείος Αικαηεπίνη » 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 44,64 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Απιθ. Σιμολογίος 271/16-

04-2018. 

ΑΔΑ: ΩΣΦ9ΩΡΚ-83Η



[8] 

 

5.- Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο επηρείξεζεο  ΟΜΗΛΟ 

ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ ηεο 4ηρ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού εζόδων εξόδων οικ. έηοςρ 

2018 ηος Γήμος ζπλνιηθνχ πνζνχ 252,96 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Απιθ. 

Σιμολογίος 345/16-05-2018. 

6.- Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο επηρείξεζεο  ΟΜΗΛΟ 

ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ ηεο 6ηρ αναμόπθωζηρ πποϋπολογιζμού εζόδων εξόδων οικ. έηοςρ 

2018 ηος Γήμος ζπλνιηθνχ πνζνχ 141,36 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Απιθ. 

Σιμολογίος 543/26-06-2018. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ έγηλε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε 

ηελ αξ. 10/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζπλέηαμε ηα αληίζηνηρα 

πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α') Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).  

β) Σα  απφ 17/07/2018 έμη (6) πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ελ ιφγσ 

ππεξεζηψλ, θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ 

παξαπάλσ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

                                            Ο Αληηδήκαξρνο 

Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΟΤΛΓΑΣΟ 

 

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

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέπ ηεο έγθξηζεο ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  

κε ζέκα: «Γεκνζηεχζεηο», ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8549/17-07-2018 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνπ Απφζηνινπ  ,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 Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

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

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο , νη Γεκνηηθνί χκβνπινη  θ. Εαθείξεο 

Γεψξγηνο,  θ. ακαξά Μαξία, θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θ. 

Καηζηθφο Απφζηνινο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο θαη θ. Υηψηεο 

Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 
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Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

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

εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8549/17-07-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. 

Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνπ Απφζηνινπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ην ζέκα σο θαηεπείγνλ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 

6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06. 

Β. Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8549/17-07-2018 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνπ Απφζηνινπ  , ηα παξαθάησ:  

1.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

133,92€ (ζπκπ. ΦΠΑ) (Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο 

Δπηρείξεζεο ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ ΔΠΔ,  ηεο γεληθήο αλαθεθαιαίσζεο Πξνυπνινγηζκνχ 

2018 ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ),   

2.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

189,72€(ζπκπ.ΦΠΑ)(Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο Δπηρείξεζεο 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ ΔΠΔ,  ηεο 5εο αλακφξθσζεο  Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ εμφδσλ νηθ. 

έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ),   

3.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

292,56€(ζπκπ.ΦΠΑ)(Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ» ηεο Δπηρείξεζεο 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Μ ΔΠΔ,  γηα  ζπλδξνκή ζηελ αλσηέξσ εθεκεξίδα  απφ 1/1/2018 έσο 

30/6/2018),   

4.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

44,64€(ζπκπ.ΦΠΑ)(Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο Δπηρείξεζεο 

ΟΜΗΛΟ ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ, ηεο αλαθνίλσζεο αιιαγήο επσλχκνπ «Βαζηιείνπ 

Αηθαηεξίλε»),   
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5.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

252,96€(ζπκπ.ΦΠΑ)(Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο Δπηρείξεζεο 

ΟΜΗΛΟ ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ,  ηεο 4εο αλακφξθσζεο  Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ εμφδσλ νηθ. 

έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ) θαη    

6.Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ππεξεζίαο κε ηίηιν « Γεκνζηεχζεηο »,  αμίαο 

141,36€(ζπκπ.ΦΠΑ)(Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΓΝΖΗΑ» ηεο Δπηρείξεζεο 

ΟΜΗΛΟ ΚΑΡΔΚΛΗΓΖ,  ηεο 6εο αλακφξθσζεο  Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ εμφδσλ νηθ. 

έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ). 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 314/2018.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,27.07.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  

ΑΔΑ: ΩΣΦ9ΩΡΚ-83Η
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