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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 20:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, 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 Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, β)
αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Αξηζκόο
ζέκαηνο:
10ν
θαηεπείγνλ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 335

Αλέγεξζε Νένπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Υαιθηδηθήο θαη άιιωλ θηηζκάηωλ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από ην ζώκα όηη
νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην κε Αξ. Πξση. 01β/220/2-4-2008 έγγξαθν ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Φαιθηδηθήο
πξνο ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη
ΓΙΔΠΔΦΩ , ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο – αηηήκαηνο ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ, γηα ηελ αλέγεξζε Νένπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο ηόηε Ννκαξρίαο, ζε έθηαζε πεξίπνπ 35
ζηξεκκάησλ ζην κε αξ.ΒΚ-280 Γεκόζην Κηήκα, πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Πνιπγύξνπ.

Αλαθέξζεθε επίζεο ζην κε αξ.01β/1039/28-08-2008 έγγξαθν ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Φαιθηδηθήο πξνο ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν
αλαζέηεη ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε κειέηε,
ρξεκαηνδόηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη νινθιεξσκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ
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«Αλέγεξζε λένπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Ννκαξρίαο». Σηε ζπλέρεηα, γλσζηνπνίεζε ηελ απόθαζε ηεο
Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΣΓΙΤ, ζύκθσλα κε ην από 1-9-2008 ελεκεξσηηθό ζεκείσκά ηνπ
γξαθείνπ ηύπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ
νπνία εληάζζεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3389/2005 18 έξγα αλάκεζα ζηα νπνία θαη ηελ πινπνίεζε
ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο ηόηε Ννκαξρίαο Φαιθηδηθήο, ζηνλ
Πνιύγπξν.
Αθνινύζεζε αλαθνξά ζην κε αξ.πξση.013414/6648/1-12-2008 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο
Δηαηξείαο Γεκνζίνπ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ην ηερληθό δειηίν ηνπ έξγνπ
«Μειέηε, ρξεκαηνδόηεζε, θαηαζθεπή θαη ηερληθή δηαρείξηζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηεξίνπ ηεο Ννκαξρίαο Φαιθηδηθήο» κε πξνϋπνινγηζκό, καδί κε έλα αθόκα έξγν όια δε
ηα παξαπάλσ επηζεκάλζεθαλ ζηελ ΓΙΠΔΦΩ θαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο ΠΚΜ κε
ην Αξ. Πξση.: 01α/356/30-5-2011 έγγξαθν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Φαιθηδηθήο.
Τέινο, επηζήκαλε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ Τερληθνύ Σπκβνύινπ,
ζύκθσλα κε ην Τερληθό Γειηίν έξγνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο
Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ επελδύζεσλ, όπνπ εθηόο ησλ άιισλ θαίλεηαη αλαιπηηθά ε ηαπηόηεηα
ηνπ έξγνπ θαη δίδεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα απηνύ.
Μεηά ηα σο άλσ, ν θ. Γήκαξρνο κε δεδνκέλν όηη: α) ην επίκαρν αθίλεην δελ αλήθεη ζην
Γαζαξρείν Πνιπγύξνπ, β) ν ρώξνο ηνπ δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θπησξίνπ έζησ θαη
ζε εξεπλεηηθή κνξθή γηαηί γεηηληάδεη κε ηνλ νηθηζηηθό ζύλνιν ηνπ Πνιπγύξνπ θαη νπδέπνηε
ιεηηνύξγεζε σο ηέηνην, γ) ε αξκνδηόηεηα δηαρείξηζεο απηνύ αλήθεη ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία
ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη όρη ζην Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ελώ παξάιιεια πξνέρεη ε
αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ θηηξίσλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηώλ, εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη πρέπει να ανεγερθεί ηο Νέο Διοικηηήριο ηης Περιθερειακής
Ενόηηηας Χαλκιδικής και κάθε άλλο κηίζμα για ηην ζηέγαζη ηων δημοζίων σπηρεζιών και ηης
ζτολικής ζηέγης ζηο με αριθμό ΒΚ-280 Δημόζιο Κηήμα.
Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην κε
Αξ. Πξση. 01β/220/2-4-2008 έγγξαθν ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Φαιθηδηθήο πξνο ηελ
Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη
ΓΙΔΠΔΦΩ, ην κε αξ.01β/1039/28-08-2008 έγγξαθν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Φαιθηδηθήο πξνο ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ
αθνινύζεζε,
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Σελ ρωξνζέηεζε ηνπ Νένπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο
όπωο επίζεο θαη θάζε άιινπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ δεκνζίωλ Τπεξεζηώλ
(ππξνζβεζηηθήο, αζηπλνκίαο θιπ) θαη ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο ζην κε αξηζκό ΒΚ-280
Γεκόζην Κηήκα, πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Πνιπγύξνπ ζε έθηαζε πεξίπνπ
35 ζηξεκκάηωλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 335/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 18 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
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