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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

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

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ 

παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

  

 Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

θαη παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν 

Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξόεδξνο 

Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξόεδξνο Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο 

Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

1 Γθιάβαο Γεώξγηνο 

2 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 
3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

4 ηκώλεο Ησάλλεο 

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ξ
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 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 

ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο ελόηεηαο Αλζεκνύληα θ. Ησάλλε 

Πύξξν, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: «είλαη εμ αλαβνιήο ην ζέκα, ζαο ελεκεξώλσ όηη έθαλα 

επηηόπην έιεγρν ζην γήπεδν θαη κε ηελ επηηξνπή πνπ κίιεζα ε νπνία έθαλε άξηζηα ηελ δνπιεηά 

ηεο λνκίδσ δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα λα θάλνπκε ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ».  

 Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ αξρεγό ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλν 

Μπνγδάλν, ν νπνίνο αλαξσηήζεθε εληόλσο, γηαηί ελώ ην έξγν έρεη ηειεηώζεη εδώ θαη πνιιά 

ρξόληα θαη έρεη δνζεί ζε ρξήζε, δελ παξαιήθζεθε από ηελ ηόηε Δεκνηηθή Αξρή πνπ όια ήηαλ 

νινθιεξσκέλα θαη ηέιεηα θαηαζθεπαζκέλα, θαη θαιείηαη ε ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή λα 

παξαιάβεη έλα έξγν πνπ νπζηαζηηθά βξίζθεηαη ζε άζιηα θαηάζηαζε, όζνλ αθνξά ηα 

απνδπηήξηα, ηηο πεξηθξάμεηο, θαη ην ίδην ην γήπεδν. 

 Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ ηνπ έξγνπ θ. Αζηεξίνπ Σεηξά 

θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, δόζεθαλ δηεπθξηλήζεηο θαη ε κείδνλα κεηνςεθία 

εμαθνινπζνύζε λα έρεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο νπόηε θαη δήισζε όηη ζα ςεθίζεη αξλεηηθά 

 Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ΄ αξηζ. . κει. 91/2008 θαη κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 Α π ν θ α ζ ί δ ε η  θ α η  ά     π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

 Σελ έγθξηζε ηνπ  πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή γεπέδνπ 

5Υ5 θαη απνδπηεξίσλ ζην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γ.Γ. Γαιάηηζηαο ηνπ Γήκνπ 

Αλζεκνύληα» κε αξ. κει. 91/2008. 

Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα κεηνςεθία γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ εηζήγεζε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 245/2011. 

 

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 3-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή γεπέδνπ 5Υ5 θαη απνδπηεξίσλ ζην ρώξν ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γ.Γ. Γαιάηηζηαο ηνπ Γήκνπ 

Αλζεκνύληα» κε αξ. κει. 91/2008 (εμ αλαβνιήο) 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 245  

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ξ


