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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 11/4.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ.
Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
14
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Υιηνύκεο Αλδξέαο
2
Αβέξεο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο.
Ο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο απνρώξεζε
κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ ηέηαξηνπ (4) ζέκαηνο ελώ ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζηνο Βνξδόο απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ
έθηνπ (16) ζέκαηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 23

Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ
ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ Γ.Γ.
Παιαηόρσξαο»

Αξηζκόο Απόθαζεο : 227
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 23ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εεξβνρσξίσλ θ. Γεκήηξην
Κνληνγηώξγε: «Ζ ΣΤΓΚ καο έζηεηιε κε ην ππ’ αξηζ. 6483/15-4-2011 έγγξαθό ηεο ηνλ 1ν
1

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΜ-Ε
2

Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ Γ.Γ.
Παιαηόρσξαο», κε αξηζ. κειέηεο 106/2008.
Παξαθαιείηαη ην Γ.. λα πάξεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ζύκθσλα κε ην αξ. 43 παξ 5 ηνπ Π.Γ.609/85.
αο ελεκεξώλνπκε όηη νη εξγαζίεο νινθιεξσζήθαλε από ηνλ θ. Λνθνβίηε Βαζίιεην θαη
ηελ επηκέηξεζε ηελ έθαλε ν θ. Σδηνπξηδηνύκεο, ε αξρηθή κειέηε ήηαλ ζην πνζό ησλ
193.421,00 €, δελ έρεη γίλεη θακία ππέξβαζε ησλ εξγαζηώλ απελαληίαο ππάξρεη θαη κηα κείσζε
εξγαζηώλ 330,00 €. Αιιά ζην ζύλνιν πξνθύπηεη έλα επηπιένλ πνζό 5.811,00 € ην νπνίν είλαη
από ηελ δηαθνξά ηνπ ΦΠΑ από 19% ζε 23%.
Άξα απηή ε δηαθνξά κείνλ ηα 330,00 € ν λένο πξνϋπνινγηζκόο πνπ ςεθίδνπκε θαη ζα
πιεξσζεί ην έξγν είλαη 199.232,00.
Σνλ ιόγν δήηεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θαη πξώελ Γήκαξρνο Εεξβνρσξίσλ θ.
Αζηέξηνο Μπάηζηνο, ν νπνίνο αθνύ αλέθεξε όηη ν θ. Λνθνβίηεο είλαη ν κνλαδηθόο εξγνιάβνο
ν νπνίνο εθηέιεζε ην έξγν, δελ πήξε ρξήκαηα, δελ έθαλε ζηάζε πιεξσκώλ, ζηελ ζπλέρεηα
παξαθάιεζε λα θηλήζεη ν Γήκνο Πνιπγύξνπ γξήγνξα ηηο δηαδηθαζίεο ώζηε λα πξνρσξήζεη κε
ηελ επηηξνπή ηνπ ΔΣΔΡΠ θαη ζε κηα άιιε πιεξσκή ύςνπο 17-18.000,00 € γηα ηνλ ίδην
εξγνιάβν.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηα άξζξα 43 παξ.5 ηνπ Π.Γ.
609/85 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ
Γ.Γ. Παιαηόρσξαο», κε αξηζ. κειέηεο 106/2008.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 227/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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