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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 40/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 9ο           Έγκριζη μελέηης και καθοριζμού ηρόποσ δημοπράηηζης και 

τρημαηοδόηηζης ηοσ έργοσ ¨ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΜΟΥΣΔΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΓΙΑΣ¨, 

προϋπολογιζμού 207.000 € . 

                                   

     Πην Πηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Ρξίηε    θαη ψξα 17:00 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζχλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο 

ηνπ Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεχζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηψλ      (23) κειψλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειψλ,  φπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Ξαλαγηψηεο 
2 Αξγπξνπνχινπ Πηαπξνχια 2 Κνπκηδίδεο Σαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Οαβαλίδεο Σξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληψληνο   
8 Ηληδέο Ληθφιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Ξαχινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινχγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Ξαλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Οφδε Πνπιηάλα   

18 Παββίδεο Ξαλαγηψηεο   

19 Ππαλίδεο Δπζχκηνο   

20 Ρνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Ρζίληζηνο Γεψξγηνο   
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22 Φραγκαλής Δημήτριος   

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Ξξφεδξνη Ππκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (Πηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξφπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνχζζαο) 3) Κειαδλεο Θσκάο (Σαξνπνχ) 4) 
Κπειειήο Ληθφιανο (Ονδφπνιεο 5) Λαδεξίδεο Ξαχινο (Βπξψλεηαο) 6) Ληθεθφξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Ξεηξαθφπνπινο Ληθφιανο (Άλσ Ξνξντα)   
 

     

 Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 
θιήζεθε λφκηκα. 
 

Ν θ. Θνζκίδεο Ξαλαγηψηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Ξξνεδξείν.  
Ν θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρψξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ν θ. Ινχγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε απφ ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ν θ. Ρζίληζηνο Γεψξγηνο  απνρψξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Ρν 9ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Γεληθφο Γξακκαηέαο 
ηνπ Γήκνπ θ. Ηαθσβίδεο Ηάθσβνο θαη είπε ηα αθφινπζα : 

¨Ρν Κνπζείν Βνπβαινηξνθίαο (έθζεζε ζπιινγήο) πξφθεηηαη λα ζηεγαζηεί ζην 

πξψελ Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Γ.Θ. Ιηβαδηάο ηνπ Γήκνπ Πηληηθήο ηνπ Λνκνχ 

Πεξξψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα ηζφγεην θηίξην εκβαδνχ 436,54 η.κ. ηνπ νπνίνπ ε 

ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ βξίζθεηαη 0,85 κ. ςειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο θαη ην ειεχζεξν χςνο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη 4,70 κ. Δίλαη 

θηηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη φπσο ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα πνπ 

θηίζηεθαλ ηελ ρξνληθή εθείλε πεξίνδν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία απφ ιηζνδνκή πάρνπο 0,70 κ. θαη επηθαιχπηεηαη απφ θεξακνζθεπή. Έλα 

ηκήκα εκβαδνχ 42,00η.κ. ζην νπνίν βξίζθνληαη νη ηνπαιέηεο, ε θνπδίλα θαη ην 

ιεβεηνζηάζην θαηαζθεπάζηεθε κεηαγελέζηεξα. Ρν εζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνπο ζε 

εθείλν ην ρψξν είλαη 2,70 κ. ελψ εμσηεξηθά δελ θαιχπηεηαη απφ θεξακίδηα αιιά 

απφ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπί ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δεμηά 

ηνπ ππφ κειέηε θηίζκαηνο ππάξρνπλ απνζήθεο ζπλνιηθνχ ρψξνπ 70,37 ηκ νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα βνεζεηηθνχο δεπηεξεχνληεο ρψξνπο. 

 

Νη ρψξνη ηνπ ππφ κειέηε θηίζκαηνο εζσηεξηθά είλαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε θαη 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο: 

 

 Θαζαηξέζεηο θαη ρσκαηνπξγηθά (νπηνπιηλζνδνκή, ιηζνδνκή, πιαθάθηα, 

θνπθψκαηα, ςεπδνξνθή, παιαηά ρξψκαηα, παιαηά θεξακίδηα, 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ). 

 Νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ξάκπαο ΑΚΔΑ θαη ηνπ 

δηαδξφκνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 Ρνηρνπνηίεο & Δπηρξίζκαηα ζηηο ηνπαιέηεο θαη αλάκεζα ζηελ αίζνπζα 4 θαη 

ην γξαθείν 2. 
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 Δπελδχζεηο θαη επηζηξψζεηο (πιαθάθηα ηνπαιεηψλ, πιαθάθηα κνπζείνπ, 

θεξακίδηα, πιάθεο ΑΚΔΑ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, επηζηξψζεηο κε 

κάξκαξν εμσηεξηθήο ζθάιαο θαη θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο). 

 Μχιηλεο θαη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (ζθειεηφο ςεπδνξνθήο, δεπθηά, 

ηεγίδσκα θαη ζαλίδσκα ζηέγεο, ζχξεο θαη θνπθψκαηα κε δηπιφ 

παινπίλαθα). 

 Σξσκαηηζκνχ (βαθή ζπξψλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ) 

 δξαπιηθέο εξγαζίεο (επηζθεπή ηεο ππάξρνπζαο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο 

θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, ΑΚΔΑ θαη ζπκβαηηθά) 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 

Ρν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί 120.000 επξψ απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο INTERREGV-AGreece- Bulgaria 2014-2020, έξγν κε 
ηίηιν <<Strymonas Cooperation Corridor>> αθξσλχκην <<RiverPlus>> θαη ΠΑΡΑ 

87.000 επξψ, ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ4412/2016 θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Ρν έξγν ζα εθηειεζηεί κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαηφπηλ 

δεκνπξαζίαο. 
 
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε εηζήγεζε  ηνπ ζέκαηνο ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ην 

ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά .  
 

    Ρν Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη κεηά απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε  
 

Ομόφωνα  Αποφασίζει  

1. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ¨ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΚΝΠΔΗΝ 
ΒΝΒΑΙΝΡΟΝΦΗΑΠ ΙΗΒΑΓΗΑΠ¨, πξνυπνινγηζκνχ 207.000 €¨  ζχκθσλα κε 

ηε κε αξηζκ. 4/2021 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ 
Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 

2. Νξίδεη φπσο ην παξαπάλσ έξγν   εθηειεζηεί θαηφπηλ δεκνπξαζίαο κε 
αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ.   

  

 
   Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 40/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


