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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα νθηψ (8) ηνπ κελφο Θνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 19:00 ην Δεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ
Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

14
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16
17
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Χιηνύκεο 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 Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Δεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθψλ 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 Θνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζψο
ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιχ.
ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε
θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα
φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 17ν
Αλάζεζε θαζαξηόηεηαο θηηξίσλ ηεο Γεκνηηθήο
ελόηεηαο Εεξβνρσξίσλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 313
ΑΠΟΝΣΔ

1
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 17ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο
Εεξβνρσξίσλ θ. Γεκήηξην Κνληνγηώξγε ν νπνίνο αλέθεξε φηη: «ζηελ Δεκνηηθή Ελφηεηα
Ζεξβνρσξίσλ, δελ ππήξραλ θαζφινπ θαζαξίζηξηεο θαη κέρξη ηψξα ν Δήκνο εμππεξεηνχληαλ
κέζσ δεκνηηθήο επηρείξεζεο.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εμππεξεηεζνχλ ην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηεο Παιαηφρσξαο, ην
Κ.Ε.Π., ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Παιαηφρσξαο, ηα Σνπηθά Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα
ΚΡΗΜΝΗ- ΜΑΡΑΘΟΤΑ-ΠΛΑΣΑΝΟΥΩΡΘΟΤ-ΡΘΖΩΝ-ΓΕΡΟΠΛΑΣΑΝΟΤ- ν θ.
ηκψλεο Αζαλάζηνο πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, ζχληαμε ηελ ππ’
αξηζ.2/2011 κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζαξηζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ζα
γίλεηαη θαζεκεξηλά, εθηφο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Παιαηφρσξαο πνπ ζα γίλεηαη
εβδνκαδηαίσο θαη κεηά απφ θάζε εθδήισζε.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.600,00 € κε ΦΠΑ, ε
εξγαζία ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηελ 31ε-12νπ-2011, θαη πξνηείλνπκε γηα ηε ζέζε ηεο
θαζαξίζηξηαο ηελ θ. Σαρνπνχινπ Μαξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ.
Αθνινχζεζε δηάινγνο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δφζεθαλ νη
απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε ην
άξζξν 61 Ν.3979/2010 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην Π.Δ.28/80 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, ην ΠΔ 60/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 273
ηνπ Ν.3463/2006
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αλαζέηεη ηελ ππεξεζία, θαζαξηόηεηαο θηηξίσλ ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο
Εεξβνρσξίσλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζηελ θ. Σαρνπνύινπ Μαξία ηνπ
Κσλζηαληίλνπ, ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ππ’ αξηζ. 2/2011
κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία θαη επηζπλάπηεηαη, πνζνύ
24.600,00 € κε Φ.Π.Α.,
Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε 24.600,00 € κε ΦΠΑ ζηνλ Κ.Α.
02.20.6274.001 κε ηίηιν «Καζαξηόηεηαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη
δεκνηηθώλ θηηξίσλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 θαη ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ θ. Σαρνπνύινπ
Μαξίαο,
Αλακνξθώλεη ηνλ παξαπάλσ Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 κε ην αληίζηνηρν πνζό, ήηνη 24.600,00 €
κεηαθέξνληαο αληίζηνηρε πίζησζε από ην Απνζεκαηηθό.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 313/2011.
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 19-7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ
ΧΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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