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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή 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. 15/1.8.2011 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
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
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 νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα,
Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα
ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο
ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.
ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε
θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα
όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 7ν θαηεπείγνλ
Έγθξηζε θαηαλνκήο πξνζσπηθνύ, αλάζεζεο
θαζεθόλησλ-αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηθνύ
νξγαλνγξάκκαηνο Γ. Πνιπγύξνπ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 295
ΑΠΟΝΣΔ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 7ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: « έρεηε κπξνζηά
ζαο ηε θαηαλνκή πξνζσπηθνύ, ηελ αλάζεζε θαζεθόλησλ-αξκνδηνηήησλ θαη ην ιεηηνπξγηθό
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νξγαλόγξακκα ηνπ Γ. Πνιπγύξνπ αλαθνξηθά κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ
ππ’αξηζκ.22867/ΔΤΘΤ984 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
Ναπηηιίαο (ΦΔΚ, Σεύρνο β’ 792/8-06-2010, «Ρπζκίζεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνύρσλ ηεο πεξηόδνπ 2007-2013», ζηα πιαίζηα ηεο
ππνβνιήο αίηεζεο επηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηύπνπ Α θαη Β ηνπ Γ. Πνιπγύξνπ
από ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο,
θαη παξαθαιώ γηα ηελ νκόθσλε ςήθηζή ηνπ».
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ
ππ’αξηζκ.22867/ΔΤΘΤ984 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, ηελ ππνβνιή αίηεζεο επηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηύπνπ Α θαη Β ηνπ
Γ. Πνιπγύξνπ από ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Σελ θαηαλνκή πξνζσπηθνύ, αλάζεζεο θαζεθόλησλ / αξκνδηνηήησλ όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη αθνινύζσο:
ΣΔΛΔΥΟ/Η
Αιεμηάδεο Αληώληνο (ΠΔ5/Α)
(Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ)
Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
(Προϊσταμένη Τμήματος Τετνικών
Έργων)
Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
Κππξηώηεο Ησάλλεο (ΠΔ6/Β)
Σδηνπξηδηνύκεο Νηθόιανο (ΠΔ3/Α)
Μαζηνπδάθε Νηθνιέηα ΠΔ4/Β)
Παπαζαξαθηαλόο
Γεώξγηνο
(ΠΔ5/Β)
(*) Υπεύθσνος έργοσ
Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
Κππξηώηεο Ησάλλεο (ΠΔ6/Β)
Σδηνπξηδηνύκεο Νηθόιανο (ΠΔ3/Α)
Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
Κππξηώηεο Ησάλλεο (ΠΔ6/Β)
Σδηνπξηδηνύκεο Νηθόιανο (ΠΔ3/Α)
Κξαζζάο Νηθόιανο (ΓΔ1/Α)
ηκώλεο Αζαλάζηνο (ΓΔ1/Α)

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ /ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
Τπεύζπλνη Πξνγξακκαηηζκνύ, νη νπνίνη έρνπλ όιεο ηηο
αξκνδηόηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνθύπηνπλ από
ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκό ησλ έξγσλ –
ελεξγεηώλ.
Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο θαη σξίκαλζε έξγσλ (*) ,
Γηαδηθαζίεο γηα ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
ρεδηαζκόο –πξνγξακκαηηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ
κειεηώλ, Γηαζθάιηζε απαηηνύκελσλ πόξσλ σξίκαλζεο
θαη πινπνίεζεο έξγσλ.

ρεδηαζκόο θαη σξίκαλζε πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.
Γηαδηθαζίεο γηα ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ.
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ.

Κπξηαθίδνπ Πελειόπε (ΠΔ1/Β)

Σακίαο, Γηεθπεξαίσζε πιεξσκώλ.

Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)

Καηάξηηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, Δπαλεμέηαζε
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πηζαλή αλαζεώξεζή ηνπ,
Γηαρείξηζε εγγξάθσλ.

Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
Κππξηώηεο Ησάλλεο (ΠΔ6/Β)
Σδηνπξηδηνύκεο Νηθόιανο (ΠΔ3/Α)
Μαζηνπδάθε Νηθνιέηα ΠΔ4/Β)
Παπαζαξαθηαλόο
Γεώξγηνο
(ΠΔ5/Β)
Παηζηνύξα Αλαζηαζία (ΠΔ5/Β)
(*) Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (ή Πξν-

Πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ (*),
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ/ σθεινπκέλσλ (*), Υεηξηζκόο
ελζηάζεσλ (*), Γηαδηθαζία ππνγξαθήο ζύκβαζεο
/επηινγήο σθεινπκέλσλ θαη νινθιήξσζεο δηαγσληζκνύ
(*) ,
Γηαζθάιηζε απαηηνύκελσλ αδεηνδνηήζεσλ – θπξηόηεηαο
αθηλήησλ θ.ά. (**), ρέδην πινπνίεζεο έξγνπ(**),
Έιεγρνο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ θαη παξαθνινύζεζε ρξνλν-
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κεζεηώλ αλά πεξίπησζε)
(**) Δπηβιέπσλ Έξγνπ

Κξαζζάο Νηθόιανο (ΓΔ1/Α)
ηκώλεο Αζαλάζηνο (ΓΔ1/Α)
Γεσξγηάδεο Μηζαήι (ΣΔ17/Γ)

Ζ λνκηθή θάιπςε ηνπ Γήκνπ γηα
ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ζα
γίλεηαη από ην Γξαθείν Ννκηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ην νπνίν
νθείιεη λα γλσκνδνηεί γηα ηα
αλαθύπηνληα δεηήκαηα ζηνπο
ρξόλνπο πνπ ζα δεηεζνύλ από ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή λα
πξνβαίλεη
ζηηο
θαηάιιειεο
ελέξγεηεο.
Μαλίθα Μαξία (ΠΔ3/Β)
Κππξηώηεο Ησάλλεο (ΠΔ6/Β)
Σδηνπξηδηνύκεο Νηθόιανο (ΠΔ3/Α)

δηαγξάκκαηνο(**), Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη
αιιαγώλ (ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ, ηερληθώλ δειηίσλ
θ.α.) (**), Γηαρείξηζε πνηόηεηαο ηερληθώλ έξγσλ
(κεηξήζεηο, έιεγρνη πιηθώλ θ.α.) (**), Γηαδηθαζία
παξαθνινύζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηερληθώλ έξγσλ-κειεηώλ (**), Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηήξεζεο ινηπώλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ (**),
Καηάξηηζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ (**),
Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο(**).
Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ, Γηαδηθαζίεο ηήξεζεο
ππνρξεώζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ (ηήξεζε
μερσξηζηήο
ινγηζηηθήο
κεξίδαο
αλά
ζπγρξεκαηνδνηνύκελε πξάμε, θαζνξηζκόο επηιέμηκσλ
δαπαλώλ θ.α.), Σήξεζε ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
/ζρεδίνπ, Παξαθνινύζεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο
νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ.
Παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο

Τπεύζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο λνκνζεζίαο ηερληθνύ
πεξηερνκέλνπ, λνκνινγίαο, πξνηύπσλ ηεπρώλ, βάζεηο
δεδνκέλσλ θ.ιπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο
έξγσλ

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε αλαηίζεηαη κε ζύκβαζε ζε εμσηεξηθνύο θνξείο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηαηξεία Ο.Σ.S θαη ζηνλ θ. Καηζώλε Γεώξγην.
2.

Σε δηακόξθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Οξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ όπσο αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη αθνινύζσο:
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Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 295/2011.
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 12 -7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ
ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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