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1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

2.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

3.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

4.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

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

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 10466/06-09-2018 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, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο ησλ παξνπζηψλ. 

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 θαη κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θ. Κνπηζειίλε Πξνθφπηνπ, ν 

πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο Απφζηνινο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο  θαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο 

πξνζήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 
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Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαηεγνξψληαο ηνλ θ. Γήκαξρν γηα εμαπάηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη εθκεδέληζε ησλ ζεζκψλ. 

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

Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο απνρψξεζαλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 

10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο απνρψξεζε απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλ/λνο δήηεζε ελεκέξσζε γηα δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε 

δηάθνξεο πινηνκήζεηο ζηνλ Γήκν καο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο δήηεζε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο πιεγέληεο απφ ηελ ζενκελία νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί 

δεκηέο ηα ζπίηηα ηνπο  θαη πνηέο νη ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο πιεγέληεο. 

Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη κπνξνχκε ζαλ Γήκνο λα θξνληίζνπκε 

λα θηινμελεζνχλ πξνζσξηλά ζε θάπνην νίθεκα. ηελ πξνεγνχκελε αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ βάιακε ρξήκαηα ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή κε 

ην ΗΓΜΔ θαη ζε ιίγν ζα εθδνζεί ε ΚΤΑ πνπ ζα πξνβιέπεη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ 

πιεγέλησλ. Πξέπεη λα εληνπηζηνχλ αθξηβψο ηα ζεκεία πνπ έρνπλ πξφβιεκα. Θα 

έρνπκε ζπλερείο θαη άκεζεο επαθέο κε ην ΗΓΜΔ θαη ην Τπνπξγείν.  

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

ηφληζε φηη πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί σο πξνο ην πψο ζα ραξαθηεξηζηεί ν 

Γήκνο καο γηα λα κπνξέζνπλ λα απνδεκησζνχλ νη πιεγέληεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία δήηεζε ελεκέξσζε γηα ην ηη 

είπε ν αξκφδηνο Τπνπξγφο γηα ην ζέκα , πνπ ζα κείλνπλ πξνζσξηλά νη πιεγέληεο , θαη 

δήηεζε λα ζθιεξχλεη ε ζηάζε ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο πξέπεη λα θηλεζεί ζνβαξά, κε 

δηακαξηπξίεο θαη εγγξάθσο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο δήηεζε ελεκέξσζε γηα ην 

αλ ζα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο ΚΤΑ, θαηφπηλ ηεο 

γεσινγηθήο κειέηεο ηνπ ΗΓΜΔ θαη αλ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ ε πξνζσξηλή δηακνλή 

ησλ πιεγέλησλ. ( Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε φηη ηα μελνδνρεία ζα πιεξσζνχλ 

απφ ηνλ Γήκν θαη ην αξκφδην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ νηθηψλ). 
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Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο 

δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ζην νδηθφ δίθηπν , εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί 

θάπνην ζνβαξφ αηχρεκα.(Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα 

αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο). 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηψηεο αλέθεξε (φπσο  

θαηαγξάθνληαη  απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ηα 

παξαθάησ: 1) Ζ Σζαγθαξάδα έκεηλε αθαζάξηζηε ζηελ ηνπξηζηηθή ζεδφλ. Πξέπεη λα 

δνχκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο. Γελ επαξθεί νχηε ην πξνζσπηθφ, νχηε θαη ν 

εμνπιηζκφο  πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Γελ θηαίεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, αιιά πξέπεη 

λα επαλεμεηάζνπκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο. 2) Γε έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

εξγαζίεο ζην ζρνιείν ηεο Σζαγθαξάδαο θαη δελ ππάξρεη αζθάιεηα. Πξέπεη άκεζα λα 

ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε – δίρηπ γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο.3) Γελ έρεη απνθαηαζηαζεί 

, φπσο έρεη ήδε δεηεζεί ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε 

πξφζβαζε ελφο ΑΜΔΑ ζηελ Σζαγθαξάδα. ( Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη 

απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ έγηλαλ φιεο νη ελέξγεηεο θαη ηελ ιχζε ζα ηελ δψζεη ε 

Πνιενδνκία, ζαλ αξκφδηα Τπεξεζία) (Δπίζεο γηα ην ίδην ζέκα ε Γεκνηηθή χκβνπινο 

θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία ηφληζε φηη ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφζβαζε γηα 

ηνπο ΑΜΔΑ θαη ζα πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε εηζαγγειέα) . 4) ρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο αθίζεο. Θα πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Εαθείξεο Γεψξγηνο ηφληζε φηη είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη ζα πξέπεη φινη θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα ζθνππίδηα 

ηνπο. Υξεηάδεηαη ζρεδηαζκφο , αλαθχθισζε θ.ι.π. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ακαξά Μαξία αλέθεξε (φπσο  

θαηαγξάθνληαη  απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο), ηα 

παξαθάησ: 

πκθσλψ πσο  ε αθηζνξξχπαλζε είλαη πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ν Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. ρεηηθά κε ην ζέκα ησλ πιεγέλησλ απφ ηελ 

ζενκελία, έρνπλ πεξάζεη ήδε επηά κήλεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ ν αληίζηνηρνο θσδηθφο γηα ηελ γεσινγηθή κειέηε, βάζε ηεο νπνία ζα 

εθδνζεί ε ΚΤΑ. Θεσξψ φηη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ζενκελίεο είλαη κηθξφ. 

ηελ ζπλέρεηα δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο  πνπ έρεη  

έξζεη ζηνλ Γήκν καο γηα ηηο ζενκελίεο θαη πνην κέξνο απφ απηφ ην πνζφ έρεη 

εληαικαηνπνηεζεί θαη πνηα ζνβαξή παξέκβαζε έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα.( ηηο  

παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο 

Απφζηνινο ).  
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ηελ ζπλέρεηα ε θ. ακαξά αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

ε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είρα δεηήζεη 

ελεκέξσζε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν ζρεηηθά κε ην πνηνο ππάιιεινο ππνζηεξίδεη ηελ 

νκάδα Σνπηθήο Γξάζεο θαη απφ πνχ κηζζνδνηείηαη θαη είρα ιάβεη απάληεζε απφ ηνλ 

θ. Γήκαξρν φηη κηζζνδνηείηαη απφ ηελ ΔΑΠ. Όκσο φπσο δηαπίζησζα, πξφθεηηαη γηα 

κφληκν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο, ν νπνίνο κηζζνδνηείηαη απφ ηνλ Γήκν. 

  ( Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο ελεκέξσζε φηη πξφθεηηαη γηα κφληκε ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ καο ηελ νπνία έρεη κεηαθηλεζεί ζηελ ΔΑΠ). ηελ ζπλέρεηα ε θ. ακαξά 

αλέθεξε ηα παξαθάησ: 

Θεσξψ απαξάδεθην φηη ν θ. Γήκαξρνο παξαπιάλεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Γελ δέρνκαη ηελ εμαπάηεζε απηή θαη ηελ εθκεδέληζε ησλ ζεζκψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο απνρσξψ απφ ηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λάζθνο  Κσλζηαληίλνο 

αλέθεξε ( φπσο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ: 

Πξέπεη λα γίλεη έλα δηεπξπκέλν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ Φνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ννκνχ, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη 

ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ Γήκν καο κεηά ηηο 

θαηαζηξνθέο απφ ηηο ζενκελίεο. Άιινη είλαη ππεχζπλνη φκσο είλαη απφληεο. Πξέπεη 

άκεζα λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ελφςεη θαη ηνπ ρεηκψλα, γηα ηελ δηαγξάκκηζε θαη ηελ 

ζήκαλζε ησλ δξφκσλ. ( ηα παξαπάλσ απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο , απαληψληαο φηη 

απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ έρνπλ γίλεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα). 

Ζ Γεκνηηθή ζχκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία αλέθεξε ( φπσο απηνιεμεί 

θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ: 

Όηαλ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή καο, δελ 

ελεκεξσζήθακε ζαλ Γεκνηηθνί χκβνπινη. Έγηλε αληηιεπηφ φηη ε Κπβέξλεζε ήζειε λα 

παίμεη έλα επηθνηλσληαθφ παηρλίδη. Έπξεπε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα γίλεη 

ελεκέξσζε φηη απφ ηελ Πεξηθέξεηα έρεη δεκνπξαηεζεί ην έξγν γηα ην νδηθφ θχθισκα. 

Να απεπζπλζνχκε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα λα δνχκε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ην έξγν.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Κηζζνχ θ. Αιηίλεο ηπιηαλφο – Βέξγνο 

ηφληζε φηη ν δξφκνο απφ Κηζζφ πξνο Σζαγθαξάδα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ είλαη 

επηθίλδπλνο γηα ηελ δηέιεπζε ιεσθνξείσλ. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 
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Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 10.09.2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

08.00 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 : 16ο 

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηψλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αγσγψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ », θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

10373/04-09-2018  εηζεγήζεσο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ην κε αξηζκφ 10373/04-09-2018   

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε αγσγψλ χδξεπζεο – 

άξδεπζεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ», 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 4ε επηεκβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

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

εξγαζηψλ κε ηίηιν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΔΤΖ 

Γ.Δ.ΜΟΤΡΔΗΟΤ» ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 6474/23.06.2017 χκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ΚΛΖΘΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ, 

εκπεηξνηέρλε Δ.Γ.Δ., πνπ εδξεχεη ζην Αλήιην Μαγλεζίαο είλαη εγγεγξακκέλε ζηα 

Εαγορά, 04/09/2018 
 

Αριθμ. Πρωη.: 10373 

ΠΡΟ 
Σον ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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Πεξηθεξεηαθά Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ κε Αξηζκφ 

Μεηξψνπ: 151, ΑΦΜ: 046541436, γηα ηελ ηξηεηία 13.09.2015-12/09/2018 γηα ηελ 

αλάιεςε ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μαγλεζίαο φπσο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Λάξηζαο έξγσλ  ή εξγαζηψλ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ επί κέξνπο εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθέο, κηθξά 

ηερληθά, δηαλνίμεηο νδψλ θαη απνρηνληζκνί ζε πξνυπνινγηζκφ έσο 42.000,00€ πιένλ 

Φ.Π.Α, νηθνδνκηθά, ζθπξνδεηήζεηο, ηζηκεληνζηξψζεηο έσο 18.000,00 επξψ,  ζχκθσλα 

κε ηα φζα ππεγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ ζηελ χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ . 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο νη:  

 

1) ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΩΝ/ΝΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2) ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ κέινο ηεο επηηξνπήο  

3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

4)ΚΛΖΘΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ αλάδνρνο (θαιείηαη λα παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί) 

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

1. ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 6474/23.06.2017 χκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

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

3. ηελ ππ’ αξηζ. 39/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία εγθξίλεη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

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

παξαιαβήο. 

παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο ππ’ αξηζκ. πξση  6474/23.06.2017 χκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ., αμίαο 4.979,72 (ζπκπ. ΦΠΑ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΔΤΖ Γ.Δ.ΜΟΤΡΔΗΟΤ» φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 39/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 

εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ 

ζενκελίεο ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη άξδεπζεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ, φπνπ ιφγν ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ παξαηεξνχληαη 

κεηαηνπίζεηο, θαηνιηζζήζεηο ρσκάηηλσλ φγθσλ πξνθαιψληαο δεκηέο ζην δίθηπν 

χδξεπζεο. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ 25 κέηξα ζσιήλα Φ63 16atm, ζηελ ζέζε θαγεία, Γ.Κ. Εαγνξάο. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε 

εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε 

2. Γηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο. 

3. ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
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4. σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 / σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 

100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 /  

Α. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

5. Άξζε θαηαπηψζεσλ 

6.  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ΚΛΖΘΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ, εκπεηξνηέρλε Δ.Γ.Δ., πνπ εδξεχεη ζην Αλήιην Μαγλεζίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Μαγλεζίαο θαη 

πνξάδσλ κε Αξηζκφ Μεηξψνπ: 151, ΑΦΜ: 046541436, γηα ηελ ηξηεηία 13.09.2015-

12/09/2018 γηα ηελ αλάιεςε ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μαγλεζίαο φπσο θαη ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λάξηζαο έξγσλ  ή εξγαζηψλ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ επί κέξνπο εξγαζίεο 

ρσκαηνπξγηθέο, κηθξά ηερληθά, δηαλνίμεηο νδψλ θαη απνρηνληζκνί ζε πξνυπνινγηζκφ 

έσο 42.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α, νηθνδνκηθά, ζθπξνδεηήζεηο, ηζηκεληνζηξψζεηο έσο 

18.000,00 επξψ ,  φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 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                                                     Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  

1) ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΩΝ/ΝΟ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο            ΚΛΖΘΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

     2) ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ 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 10373/04-09-2018 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε αγσγψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο 

Γ.Δ. Μνπξεζίνπ», 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, ε Γεκνηηθή χκβνπινο  θ. Υξηζηνδνχινπ 

Γεσξγία,ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 
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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.  Εαθείξεο Γεψξγηνο 

θαη θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά Μαξία 

απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο απνρψξεζε απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρψξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Δγθξίλεη ην κε αξηζκφ 10373/04-09-2018  πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ 

εξγαζηψλ κε ηίηιν:  «Απνθαηάζηαζε αγσγψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ», 

αμίαο 4.979,72€ (ζπκπ. ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 411/2018.  

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,17.09.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  

 

ΑΔΑ: 7ΧΔ8ΩΡΚ-ΑΙΛ
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