
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 05.09.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 11η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 213η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 05.09.2017 

 
ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 9467/13-09-2017 

Έγκπιζη ηος με απιθμό 9139/04-09-2017 ππυηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ 

ηος ανηικειμένος με ηίηλο: « Ναςαγοζυζηική κάλςτη παπαλιών Γ.Δ. Εαγοπάρ». 

 

 

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. 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  

2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  
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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. 

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. 
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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 

«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. 
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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 : 9ο  Δκηόρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ  

Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 9139/04-09-2017 πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ηίηιν: « Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηώλ Γ.Δ. Εαγνξάο». 

 Ο θ. Πξόεδξνο, εηζήγαγε ην 9ν ζέκα εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε όηη: 

Σν παξόλ ζέκα, εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ε ζρεηηθή απόθαζε. 

ύκθσλα 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 απόθαζε γη’ απηό, 

πξέπεη πξώηα λ’ απνθαζηζζεί από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ κειώλ ηνπ, όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ. 

ηε ζπλέρεηα, o θ. Πξόεδξνο, θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

3463/06 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

 

Ο θ.  Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 9139/04-09-2017 

εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θ. Κνπαηζάξε Γήκνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 

 

**************************** 
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 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 2017 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

9/2017 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθείκελνπ κε ηίηιν «ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΑΡΑΛΗΧΝ Γ.Δ.ΕΑΓΟΡΑ» ηεο 

ππ’ αξηζκ. πξση. 5138/22.05.2017 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν «ΚΟΤΓΚΟΤΛΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΥΑΡΗΣΟΤ, λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο «Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρείξεζεο Βόινπ, κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΝΔΗ», ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΒΟΛΟΤ «ΓΔΝΔΗ», Γ/ΝΖ,  λνκίκσο 

εθπξνζσπνύκελε από ηνλ δηαρεηξηζηή απηήο, Γ/λζε: Άιιε Μεξηά – Βόινπ, Σ.Κ. 

38500, ΑΦΜ: 997275805, ηει.: 24210 27097», ζύκθσλα κε ηα όζα ππεγξάθεζαλ 

κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη:  

 

1) ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2) ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο  

3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

    4)  ΚΟΤΓΚΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ αλάδνρνο (θαιείηαη λα παξαζηεί εθόζνλ ην επηζπκεί) 

 

Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1. ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 5138/22.05.2017   ζύκβαζεο 

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

3. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 4005/03.05.2017 Σερληθή Έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο.  

4. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ε αξκόδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 5138/22.05.2017   ζύκβαζεο,  αμίαο 

8.900,00 επξώ(ζπκπ. ΦΠΑ), γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01.08.2017 – 31.08.2017,  

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν «ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

Εαγοπά, 04/09/2017 

Απιθμ. Ππυη.: 9139 
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ΠΑΡΑΛΗΧΝ Γ.Δ. ΕΑΓΟΡΑ» όπσο πεξηγξάθνληαη ζύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 

4005/03.05.2017 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

       Πξαγκαηνπνηνύληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ  λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 

ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ 

Εαγοπάρ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ. θνπόο ηεο εξγαζίαο εηλαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ππεξεζηώλ πξνο ηνπο κόληκνπο θαη επνρηαθνύο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ηζρύνλ 

λνκηθό πιαίζην (άξζξν 7 Π.Γ. 23/2000). Αλαιπηηθά νη ππνρξεώζεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο αθνξνύλ: 

 Σελ επάλδξσζε δύν (2) παπαλιών θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Παπαλία Υοπεςηού 

2. Παπαλία Άγιοι απάνηα 

Σα βάζξα ζα επαλδξσζνύλ κε θαη' επάγγεικα λαπαγνζώζηεο, νη νπνίνη ζα 

θαηέρνπλ, πηπρίν ζρνιήο αλαγλσξηζκέλεο απν αξκόδηα ιηκεληθή αξρή θαη άδεηα 

λαπαγνζώζηε ελ ηζρύ απν αξκόδηα ιηκεληή αξρή θαζώο θαη ηνλ πιήξε εμνπιηζκό 

πνπ αλαθεξεηαη αλαιπηηθα παξαθάησ. Σα βάζξα ζα ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά από 

10.30 π.μ. έυρ και 17.30 μ.μ. θαη ζα επνπηεύνπλ ζπλνιηθό κήθνο παξαιίαο 600 

κέηξσλ (300 κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ βάζξσλ). 

 Σελ δηαηήξεζε βηβιίνπ ζπκβάλησλ γηα θάζε λαπαγνζώζηε ζην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζπκβάλ θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπ ζπκβάληνο από ηνλ 

λαπαγνζώζηε . Τπνρξέσζε θάζε λαπαγνζώζηε είλαη λα βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα κε 

έλδπκα θνιύκβεζεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη κπνξεί είηε λα 

πεξηπνιεί από ζηεξηάο ή λα θάζεηαη επί ηνπ ππάξρνληνο βάζξνπ λαπαγνζώζηε. Ο 

λαπαγνζώζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ παξαθνινπζεί ηνπο 

ινπόκελνπο, εηλαη ζε άκεζε εηνηκόηεηα παξνρήο βνήζεηαο, δελ εθηειεί άιιε 

παξάιιειε εξγαζία. ν λαπαγνζώζηεο κε ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ζα αλαξηά ηελ 

αληίζηνηρε ζεκαία ρξώκαηνο πνξηνθαιί κε ηελ έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ ελώ κε ηελ 

ιήμε ηεο ππεξεζίαο (ή ζε θάζε ελδερόκελε απνπζία ηνπ) ζα αλαξηά ηελ αληίζηνηρε 

θόθθηλε ζεκαία κε ηελ έλδεημε ΥΧΡΗ ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ. 

Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκόο γηα ην πξνζσπηθό (λαπαγνζώζηεο) ζα είλαη αθξηβώο όπσο 

πξνβιέπεη ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 23/2000. πγθεθξηκέλα ν θάζε λαπαγνζώζηεο όηαλ 

εθηειεί ηελ ππεξεζία ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν, εθνδηάδεηαη κε:  

(i) αδηάβξνρν θαθό, 

(ii) θπάιηα, 

(iii) λαπαγνζσζηηθό ζσζίβην, ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζύκγσλα κε ην δηάηαγκα, 

(iv) ζαλίδα δηάζσζεο, ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα, 

(v) θνξεηό θαξκαθείν, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 
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Α/Α 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΖΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ       

 ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ 

 

 

ΠΟΟΣΖΣΔ (ΚΤΣΗΑ) 

1 Καξδην-θπθινθνξηθά αλαιεπηηθά 1 

2 Αλαιγεηηθά 1 

3 Δλέζηκν θνξηηθνεηδέο 1 

4 ύξηγγεο 5cc 2 

5 θεύαζκα θαηά εγθαπκάησλ 2 

6 Φνξεηή θηάιε θαη ζπζθεπή ρνξήγεζεο 

νμπγόλνπ 

1 

7 Φνξεηή ζπζθεπή αλάιεςεο ζηόκα κε ζηόκα 

ηύπνπ Brook 

1 

8 Φνξεηή ζπζθεπε αλάιεςεο ηύπνπ guedel 1 

9 πζθεπή αλάλεςεο δηα ρεηξόο (AMPU) 1 

10 Δπίδεζκνη θνηλνί 5 

11 Γάδεο απνζηεηξσκέλεο παθέηα 2 

12 Διαζηηθόο επίδεζκνο 1 

13 Απνζηεηξσκέλν ηνύιη εκβαπηηζκέλν ζε λεξό θαη 

θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα 

2 

 

14 Mercurochrom 50cc 

15 Ομπδελέ 50cc 

16 Οηλόπλεπκα.. 50cc 

17 Λεπθνπιάζηεο. 1 

18 Φαιίδη θνηλό 1 

 

(vi) πηπζζόκελν θνξείν εγθεθξηκέλν από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Τ.Δ.Ν., 

(vii) έλδπκα θνιύκβεζεο ρξώκαηνο πνξηνθαιί, 

(viii) θαπέιν ζηελ εκπξόζζηα όςε ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ε έλδεημε LIFEGUARD, 

(ix) γπαιία ειίνπ, 

(x) θνπβέξηεο,  

(xi) θαηαδπηηθό καραίξη, 

(xii) κάζθα βπζνύ, 

(xiii) βαηξαρνπέδηια, 

(xiv) θηλεηό ηειέθσλν, 

(xv) θνξεηή κεγαθσληθή ζπζθεπή(ηειεβόα), 

(xvi) θνηλή ζθπξίρηξα. 

Δπηπιένλ ζην λαπαγνζσζηηθν βάζξν ζα ππάξρνπλ κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ: 
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 πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη: ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 

λαπαγνζσζηηθνύ βάζξνπ, ε επεμήγεζε ησλ ζεκαηώλ πνπ ζα αλαξηώληαη ζε θάζε 

βάζξν, ν ππεύζπλνο ησλ λαπαγνζσζηώλ θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ ζε 

πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο, νδεγίεο γηα ηνπο ινπόκελνπο. Ζ πηλαθίδα ζα 

δηακνξθσζεί κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ππεπζπλνπ ηνπ Γήκνπ. 

 εκαία Ναπαγνζώζηε ρξώκαηνο πνξηνθαιί δηαζηάζεσλ 40Υ80 εθ. κε ηελ 

έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε LIFEGUARD κπιε 

απόρξσζεο, 

 εκαία ρξώκαηνο εξπζξνύ, ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ πξνεγνύκελε, κε ηελ 

έλδεημε ΥΧΡΗ ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε NO LIFEGUARD, 

ιεπθήο απόρξσζεο, 

 Οξηνζέηεζε κε δύν ζεκαληήξεο ρξώκαηνο πνξηνθαιί θαη έληεθα ρξώκαηνο 

θίηξηλν, νη νπνίνη ζα αγθπξσζνύλ ζηελ ζάιαζζα νξηνζεηώληαο, ζε απόζηαζε 

πξνβιεπόκελε από ηελ αθηή, ηνλ ρώξν θνιύκβεζεο. 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ησλ βάζξσλ.  

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη θαη ζα γίλνπλ γηα ηα μύιηλα βάζξα: 

α) απνθαηάζηαζε όισλ ησλ κεξώλ πνπ ιείπνπλ 

β) ζηεξενπνίεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ 

γ) ηξίςηκν θαη απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ όισλ ησλ επηθαλεηώλ 

δ) βάςηκν κε εηδηθό ζύζηεκα βαθήο αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

επηζηξώζεσλ 

Γηα ηα ζηδεξέληα βάζξα: 

α) απνκάθξπλζε όισλ ησλ μελώλ ζσκάησλ θαη ηεο ζθνπξηάο 

β) επηθόιιεζε θνκκαηηώλ πνπ ιείπνπλ 

γ) βάςηκν κε εηδηθό ζύζηεκα βαθήο ηεζζάξσλ επηζηξώζεσλ (2 επηζηξώζεηο 

δηαθνξεηηθώλ αληηζθνπξηαθώλ θαη 2 ηειηθνύ ρξώκαηνο) 

πληήξεζε όισλ ησλ ζθαθώλ. 

α)θνιιήκαηα όπνπ απαηηνύληαη, 

β) απνθαηάζηαζε κεξώλ πνπ ιείπνπλ 

γ)βάςηκν ζθαθώλ θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ επηθαλεηώλ κε πιηθά ζαιάζζεο 

δ) service όισλ ησλ κεραλώλ από εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν service κεραλώλ 

ζαιάζζεο  

πληήξεζε δσκαηίσλ δηακνλήο ησλ λαπαγνζσζηώλ 

 

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ «ΚΟΤΓΚΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ 

ΥΑΡΗΣΟΤ, λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο «Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο 

Βόινπ, κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΝΔΗ», ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΒΟΛΟΤ «ΓΔΝΔΗ», Γ/ΝΖ,  λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ 

δηαρεηξηζηή απηήο, Γ/λζε: Άιιε Μεξηά – Βόινπ, Σ.Κ. 38500, ΑΦΜ: 997275805, ηει.: 
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24210 27097»,  όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε κεηαμύ απηνύ θαη 

ηνπ Γεκάξρνπ ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ.  

 

Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 

(Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα) 

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ                                                                       Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

1) ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο           ΚΟΤΓΚΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

2) ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ κέινο ηεο επηηξνπήο                      

3) ΓΔΡΜΑΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ κέινο ηεο επηηξνπήο 

 

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

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

δήισζε όηη θαηαςεθίδεη ηελ παξνύζα απόθαζε, γηα ην ιόγν όηη δελ κπνξνύλ ηέηνηα 

ζέκαηα λα έξρνληαη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, πξόρεηξα θαη ρσξίο εηζήγεζε. 

 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέπ ηεο έγθξηζεο ηνπ κε αξηζκό 9139/04-09-2017  πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηίηιν: « Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηώλ Γ.Δ. 

Εαγνξάο », ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο 

& Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο  ηνπ Γήκνπ ςήθηζαλ  

δεθαηέζζεξηο (14)   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 Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αιηίλεο 

Αλέζηεο, 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, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, θ. 

Δπαγγέινπ Νηθόιανο θαη  θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο. 

Καηά  ηεο έγθξηζεο ηνπ κε αξηζκό 9139/04-09-2017  πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηίηιν: « Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηώλ Γ.Δ. 

Εαγνξάο », ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο 

& Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο  ηνπ Γήκνπ ςήθηζαλ  δύν (2)   

Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 
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Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία θαη  ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη Κνπξειάο 

Σξηαληάθπιινο δήισζαλ παξόληεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο  ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

 

Σελ έγθξηζε ηνπ κε αξηζκό 9139/04-09-2017  Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  

ηνπ αληηθεηκέλνπ  κε ηίηιν  « Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηώλ Γ.Δ. Εαγνξάο », 

αμίαο 8.900,00€ (ζπκπ. ΦΠΑ),  ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 213/2017.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                             ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,13.09.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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