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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιεννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 7/24.3.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Χλιούμης Ανδρέας
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
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15
16
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Δημητριάδης Χρήστος
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Μπάτσιος Αστέριος
Βαγιωνάς Αθανάσιος

1
Δήμητσας Δημήτριος
2
Βορδός Χρήστος
3
Καπλάνης Θωμάς
4
Παρθενιώτης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση
των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β)
Μαχαίρας Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Σαραφίδης Αναστάσιος,
Ορμύλιας.
ΑΠΟΝΤΕΣ

Αριθμός
θέματος:
κατεπείγον
Αριθμός Απόφασης : 145
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Διόρθωση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Αποδοχή
χρηματοδότησης ύψους 30.000,00 € για την εκτέλεση έργου με
τίτλο: ‘Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του
Δήμου Ζερβοχωρίων’»

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το αν
συμφωνούν με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, καθώς είναι απαραίτητη η άμεση αποδοχή
της χρηματοδότησης προκειμένου να γίνει η κατανομή της στο ανωτέρω έργο που ήδη έχει
ολοκληρωθεί. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του
θέματος, και προχώρησαν στην συζήτηση του θέματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε το σώμα ότι με την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφαση
του Δ.Σ. Πολυγύρου έγινε η αποδοχή των 30.000,00 €, καθώς με το υπ’ αριθ. Πρωτ: 6464/10-12-2010
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ειδοποιήθηκε ο πρώην Δήμος Ζερβοχωρίων για χρηματοδότηση ύψους 30.000,00 € από τις πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010, για την εκτέλεση του έργου «Έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου Ζερβοχωρίων».
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Επίσης ανέφερε τις υπ’ αριθ. 42,83 και 86 /2010 αποφάσεις της Δημαρχιακής
Επιτροπής Δήμου Ζερβοχωρίων, με τις οποίες έγιναν οι αναθέσεις τριών εργασιών για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου
Ζερβοχωρίων.
Οι αναθέσεις αυτές αφορούσαν:
α) Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω
πλημμυρών στα φράγματα ‘ΞΕΡΑΚΙ’ και ‘ΣΜΟΛΙ’ δαπάνης 10.623,51 € με το ΦΠΑ
(απόφαση Δ.Ε. 42/2010)
β) Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασίας «Αποκατάσταση ζημιών και
απομάκρυνση φερτών υλικών σε διαβάσεις ρεμάτων αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ.
Παλαιόχωρας» δαπάνης 10.795,83 € με το ΦΠΑ(απόφαση Δ.Ε. 83/2010)
γ) Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασίας «ΑντικατάστασηΑποκατάσταση δικτύων άρδευσης στα Δ.Δ. του Δήμου» δαπάνης 10.767,42 € με το
ΦΠΑ(απόφαση Δ.Ε. 86/2010)
Η διόρθωση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του Δ.Σ. έγκειται στην κατανομή των ποσών,
καθώς αθροιστικά υπερέβαιναν τις 30.000,00 €, οπότε προτείνουμε να γίνει νέα κατανομή με
10.000,00 € σε κάθε έργο και τα υπόλοιπά τους να καλυφθούν από ίδιους πόρους».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. Πρωτ: 6464/10-122010 της Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις
υπ’ αριθ. 42,83 και 86 /2010 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου
Ζερβοχωρίων, την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του Δ.Σ και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 30.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου Ζερβοχωρίων».
2. Κατανέμει την ανωτέρω πίστωση ως εξής:
Τίτλος Εργασίας
Κ.Α.
Ποσό με ΦΠΑ
«Αποκατάσταση ζημιών λόγω πλημμυρών
02.25.7312.083
10.000,00
στα φράγματα ‘ΞΕΡΑΚΙ’ και ‘ΣΜΟΛΙ’»
«Αποκατάσταση ζημιών και απομάκρυνση
02.30.7336.054
10.000,00
φερτών υλικών σε διαβάσεις ρεμάτων
αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας»
«Αντικατάσταση- Αποκατάσταση δικτύων
02.25.7312.087
10.000,00
άρδευσης στα Δ.Δ. του Δήμου»
3. Τα υπόλοιπά τους να καλυφθούν από ίδιους πόρους
4. Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση σε βάρος των ανωτέρων ποσών του.
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2011 & στα ονόματα των δικαιούχων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 145/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 30-3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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