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Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Ο   Σ Ο  Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ηξηάληα (30) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Τξίηε 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. 17/26.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, 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 Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 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 

δελ παξαβξέζεθε θαλείο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 2
ν
 θαηεπείγνλ Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «έξγα 

ππνδνκήο ζηελ επέθηαζε νηθηζκνύ ηωλ Καιπβώλ» 

κε αξηζ. κειέηεο 132/2008 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 388  

  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 

θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Δήκαξρν όζν θαη από ην 

ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Με ην ππ’ 

αξηζκ. 13129/11-8-11 ε Δ/λζε Τ.Υ. & Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλεγνξεί ζηελ 

1 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 

3 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΜ-60Ω
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αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ Κ/Ξ Γ. Σηνύξδνο – Κ. Νηθνιατδεο, γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο κέρξη ηελ 

10-10
νπ

-2011 ρωξίο αλαζεώξεζε, ηνπ έξγνπ «Έξγα ππνδνκήο ζηελ επέθηαζε νηθηζκνύ ηωλ 

Καιπβώλ» κε αξηζ. κει. 132/08, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο ζε 

θαινθαηξηλή άδεηα, ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αιιά θαη ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη 

αλάγθεο γηα ηελ απξόζθνπηε θίλεζε νρεκάησλ, επηζθεπηώλ θαη ηξνθνδνζίαο κε θνξηεγά ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

     Παξαθαιώ ην ζώκα γηα ηελ νκόθσλε απόθαζε ζπλεγνξίαο γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ».  

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

        Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην ππ’ αξηζκ. 13129/11-8-11 ηεο 

Δ/λζεο Τ.Υ. & Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ., ηελ αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ωλ α 

 

   Να παξαηαζεί ε πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Έξγα ππνδνκήο ζηελ 

επέθηαζε νηθηζκνύ ηωλ Καιπβώλ» κε αξηζ. κει. 132/08, κέρξη ηελ 10-10
νπ

-2011, 

ρωξίο αλαζεώξεζε, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηωλ ππαιιήιωλ ηεο εηαηξείαο ζε 

θαινθαηξηλή άδεηα, ηωλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αιιά θαη ιόγω ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηόδνπ θαη αλάγθεο γηα ηελ απξόζθνπηε θίλεζε νρεκάηωλ, επηζθεπηώλ θαη 

ηξνθνδνζίαο κε θνξηεγά ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 388/2011. 
 

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 31 -8-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΜ-60Ω


