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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: 41/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 10ο           Έγκρισε πρωτοκόλλοσ προσωρινής και οριστικής παραλαβής  τοσ έργοσ  

                              ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ¨, προϋπολογισμού 501.801,64 € . 

                                   

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

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

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

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

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φραγθαιής Δεκήηρηος   

      



 2 

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδλεο Θσκάο (Χαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

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

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 9ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Θαζεκεξηλόηεηαο 

, θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  θαη αλαθέρζεθε ζηο πρφηόθοιιο προζφρηλής θαη ορηζηηθής  

παραιαβής ηοσ έργοσ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ». Σο έργο αθορούζε ζηελ 

αζθαιηόζηρφζε οδώλ ζηελ Κοηλόηεηα Υαροπού. 

Σο παραπάλφ έργο εθηειέζηεθε από ηολ ΚΑΦΕΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΕΔΕ . Ο 
προϋποιογηζκός ηοσ αλέρτοληαλ ζε 501.801,64 €   ζύκθφλα   κε ηε κε  αρηζ. 9/2018 κειέηε 
ποσ ζσληάτζεθε θαη ζεφρήζεθε από ηε Δηεύζσλζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ , Περηβάιιοληος & 
Ποιεοδοκίας ηοσ Δήκοσ.  

Η ηειηθή δαπάλε ηοσ έργοσ αλήιζε ζηο ποζό ηφλ 209.868,37 € θαηόπηλ ηες 
έθπηφζες (55,02%) ηοσ αλαδότοσ. Η ζσλοιηθή δαπάλε ηοσ έργοσ θαιύθζεθε από πηζηώζεης 
ηοσ ΛΑΓΗΕ ποσ αθορούλ ηελ θαηαλοκή ζηελ Κοηλόηεηα Υαροπού.  

Σο πρφηόθοιιο προζφρηλής θαη ορηζηηθής παραιαβής  ζσληάτζεθε από ηελ αρκόδηα 
Επηηροπή Παραιαβής  θαη ζα  πρέπεη λα εγθρηζεί από ηο Δεκοηηθό σκβούιηο προθεηκέλοσ 
λα θιείζεη ο θάθειος ηοσ έργοσ.  
Αθού οιοθιερώζεθε ηο ζέκα ο θ. Πρόεδρος θάιεζε ηο σκβούιηο λα αποθαζίζεη ζτεηηθά κε 

ηελ έγθρηζε  ηοσ πρφηοθόιιοσ προζφρηλής θαη ορηζηηθής   παραιαβής ηφλ εργαζηώλ ηοσ 

έργοσ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ¨ 

 
Το Δεμοτικό Σσμβούλιο 

Αθού άθοσζε ηελ  εηζήγεζε  ηοσ ζέκαηος   θαη  έιαβε σπόυε ηοσ ηο Πρφηόθοιιο 
Προζφρηλής θαη Ορηζηηθής Παραιαβής ηοσ παραπάλφ έργοσ, κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε 

 
Ομόυωνα Α π ο υ α σ ί δ ε ι   

Εγθρίλεη ηο Πρφηόθοιιο  Προζφρηλής θαη Ορηζηηθής  Παραιαβής ηφλ εθηειεζζέληφλ 
εργαζηώλ ηοσ έργοσ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ». 

  

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 41/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
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Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 

Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 

ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 
 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


