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                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                  
      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    

       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 5
οσ

 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 5/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 

ΘΔΜΑ : «Έγθρησε πρωτοθόιιοσ προσωρηλής θαη ορηστηθής παραιαβής 
τοσ έργοσ: "Κσθιουορηαθές Ρσζκίσεης Δήκοσ Τροηδελίας Μεζάλωλ». 
 

 

ήκεξα ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 2020 εκέξα Σξίηε από θαη 19:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηόπηλ ηεο 

ππ’αξηζκ.1287/26-3-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ18, ήηνη: 

 

 Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

 

Παρόνηες      

 

1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) 

Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 

7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  

Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.)Αλδξένπ Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ 

Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) Θενδσξνπνύινπ νθία,15.) Καξλέδεο 

ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο σηήξηνο,18.) Κεξακίδαο 

Γεώξγηνο. 

 

 

Απόνηες 
1)Μέιινο Ησάλλεο, 2.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,3) Αζαλαζίνπ άββαο 

 

 

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 

 

Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 

Παρόνηες  

Οπδείο. 

 

Απόνηες 

 

1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο 

Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο 
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Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 5.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.)Νηάλνο 

Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 7.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,8.) 

Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,10.) 

Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 

 

 

 

 

 

Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  

Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 

 

 

  Αριθμός Θέμαηος: 5
ο
 Ζ/Γ.                                         ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 69/2020 

 

ΘΔΜΑ : «Έγθρησε πρωτοθόιιοσ προσωρηλής θαη ορηστηθής παραιαβής 
τοσ έργοσ: "Κσθιουορηαθές Ρσζκίσεης Δήκοσ Τροηδελίας Μεζάλωλ». 
 

 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Λίηζα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 

 

«Εηζεγνύκαζηε όπσο εγθξηζεί ην από 10-07-2019 Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο θαη -

νπζηαζηηθά-Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ησλ εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, ηεο 

επηηξνπήο από ην Σκήκα Σ.Τ.Ν.Δ. ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (2 

κέιε) θαη από ην Δήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (1 κέινο), αλαδόρνπ ηνπ Ε.Δ.Ε. 

ΥΕΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤ, βάζε ηεο από 15-12-2016 Πεξαίσζεο ησλ Εξγαζηώλ θαη 

ζύκθσλα κε ην από 15-07-2016 πκθσλεηηθό, πνζνύ 39.644,73 επξώ θαη ηελ 88/2016 

Μειέηε.  
 

Δηελεξγήζεθε πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο έιεγρνο επί ηνπ έξγνπ θαη κεηά θαη από 

δηαπίζησζε θαιήο θαηάζηαζήο ηνπ όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε, όπνπ δελ παξαηεξήζεθε 

πξόβιεκα ή θαθνηερλία θαη αθνύ είρε παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 15 εκεξώλ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζήο ηνπ, έγηλε θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ».       
 

 
 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1.Σελ εηζήγεζε ηνπ θ.Λίηζα 

2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020 

3.Σν ππ αξηζ. 377800/12-7-19 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πεηξαηώο θαη Νήζσλ 

 

 

 

 

 

             Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ προσωρηλής θαη ορηστηθής παραιαβής τοσ 
έργοσ: "Κσθιουορηαθές Ρσζκίσεης Δήκοσ Τροηδελίας Μεζάλωλ» ζύκθσλα κε ην ππ αξηζ. 
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377800/12-7-19 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Πεηξαηώο θαη Νήζσλ. 

 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε, νύρια ., Μέιινπ Μ., Μάγεηξα & 

Αλαζηαζηάδε. 

 

H  θ. Μάγεηξα αηηηνινγώληαο ηελ ςήθν ηεο δήισζε : 

«Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ  ήηαλ ην 

απνθνξύθσκα ώζηε λα αλεμαξηεηνπνηεζώ από ηελ απεξρόκελε Δεκνηηθή αξρή. 

  Η δηαθνξνπνίεζε κνπ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εθθξάζηεθε κε αξλεηηθή 

ςήθν ζε δπν (2) ζρεηηθέο ςεθνθνξίεο  ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 

Κνηλόηεηαο Γαιαηά. 

Εγώ εμ΄ αξρήο είρα αληίξξεζε κε ην όιν έξγν , γηαηί όρη κόλν δελ έιπλε 

θαλέλα θπθινθνξηαθό πξόβιεκα , αιιά ππνβάζκηδε ηελ αηζζεηηθή ηεο πόιεο. 

Αξθεί λα ζαο αλαθέξσ όηη ζηνλ θόκβν Γθνίηηζα ππάξρνπλ αθόκα 12 -13 

πηλαθίδεο , ζην πεξίπηεξν ηνπ Πνιιάιε ππάξρνπλ 4 θ.α . 

  Επηπιένλ όζεο θνξέο δήηεζα ηελ έγθξηζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

νπδέπνηε κνπ εδόζε. Τπάξρεη; 

ηηο 10/7/2017  αλέβεθε ζην δηαύγεηα ηξνπνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ . 

Παξόια απηά θαη πξηλ ηελ αλάξηεζε ηεο απόθαζεο ππάιιεινη ηνπ δήκνπ - 

άγλσζην πνηνύ εληνιέο εθηεινύζαλ – αθαηξνύζαλ θαη κεηέθεξαλ πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο, ήηαλ λόκηκν? 

  Επίζεο δελ κνπ απαληήζεθε πνηέ. 

Η επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ έξγνπ έιεγμε αλ ηνπνζεηήζεθαλ όια όζα όξηδε ε 

αξρηθή κειέηε θαη αλ είλαη αθόκα ηνπνζεηεκέλα; Δελ λνκίδσ. Γηαηί πνιιά 

από απηά έρνπλ αθαηξεζεί 

θαη άιια έρνπλ ηξνπνπνηεζεί , όπσο ην πεξίθεκν αγγιηθό ζύζηεκα νδήγεζεο 

ζηελ παξαιία ηνπ Γαιαηά» 

 

 

Ζ θ. Γαινπληδή δήισζε παξνύζα. 

 

 

 

 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 69/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


