ΑΔΑ: 45Ο7ΩΞΜ-Μ97

ΠΡΑΚΣΘΚΟ
ηηρ 18/2011 ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
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. 18/8.9.2011 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 παπίζηαηαι ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο 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 Κσλ/λνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
17
ηκώλεο Ησάλλεο
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
18
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
6
αξάληε Μαξία
19
Καπιάλεο Θσκάο
7
Ενύλε ηέιια
20
Αβέξεο Αζαλάζηνο
8
Πύξξνο Ησάλλεο
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
Γθνιόεο Γεώξγηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
1
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
2
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 παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μασαίπαρ Ανδπέαρ, Σ.Κ.
Μεηαμόπθωζηρ, β) απαθίδηρ Αναζηάζιορ, Δ.Κ. Οπμύλιαρ, Ρόκος Άννα, Δ.Κ. Πολςγύπος.
ΑΠΟΝΣΔ

Απιθμόρ θέμαηορ: 2ο

Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού για ηην ένηαξη
μελεηών πος θα ςποβληθούν ζηο Μέηπο 226 ηος
ππογπάμμαηορ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ» ύνολο Πποϋπολογιζμού 114.953,74 €

Απιθμόρ Απόθαζηρ : 408
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηον κ. Δήμαπσο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Δίλαη έλα εηδηθό πξόγξακκα
ην «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» γηα ηα ηδησηηθά δάζε ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ Γήκν, θαη
ζηα νπνία κπνξνύκε λα παξέκβνπκε γηα δεμακελέο κέρξη ζπληεξήζεηο θαη δαζηθέο νδνπνηίεο.
Έρσ ηελ γλώκε λα ππνβάινπκε πξόηαζε (ε πξνζεζκία είλαη κέρξη 31/10/2011) γηα όια
ηα δάζε ηα νπνία έρνπκε θαη λα κπνύκε ζηελ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
γηαηί ζα ρξεηαζηνύλ γύξσ ζηα 114.953,74 € γηα κειέηεο κε ΦΠΑ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ηα
βάινπκε σο ππνέξγα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα θαηαζέζνπκε,.
Άπνςε κνπ είλαη, πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνύκε ην πξόγξακκα, γηαηί ζα θαηαηεζεί κηα
πξόηαζε γύξσ ζην 1.600.000,00 € κε 2.000.000,00 €, νπόηε κπνξνύκε λα ππνβάιινπκε
πξνηάζεηο γηα θάζε δεκνηηθή θνηλόηεηα».
Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο κειέηεο πνπ ζα
ππνβιεζνύλ ζην αλσηέξσ πξόγξακκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναμοπθώνει ηο πποϋπολογιζμό ηος Δήμος οικ. έηοςρ 2010 ωρ εξήρ:
1. Μεηαθέξεη πηζηώζεηο από ηνλ ΚΑΔ 02.90.9111,”Απνζεκαηηθό”, ζηνπο παξαθάησ
ΚΑΔ:
2. α) 02.30.7413.003 κε ηίηιν“ Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θνηλνηηθνύ δάζνπο
Γνπκπηώλ” κε πνζό 8.942,53€,
3. β) 02.30.7413.004 κε ηίηιν “Βειηίσζε δαζηθήο νδνύ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο
«Παλαγία – Υαιθηά Λάθθνπ» ζην θνηλνηηθό δάζνο Γνπκπηώλ” κε πνζό 4.452,60€
4. γ) 02.30.7413.009 κε ηίηιν “Αληηππξηθή κειέηε θνηλνηηθνύ δάζνπο Γνπκπηώλ” κε πνζό
4.514,10€,
5. δ) 02.30.7413.010 κε ηίηιν “Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θνηλνηηθνύ δάζνπο
Βάβδνπ”, κε πνζό 9.022,96€
6. ε) 02.30.7413.012 κε ηίηιν “Μειέηε βειηίσζεο αληηππξηθήο νδνύ «Οηθηζκόο Βάβδνπ –
Υαηδή Πεγάδη ζην θνηλνηηθό δάζνο Βάβδνπ», κε πνζό 14.978,35 €
7. δ) 02.30.7413.013 κε ηίηιν “Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε πθηζηάκελεο νδνύ „Οηθηζκόο
Βάβδνπ – Υαηδή Πεγάδη‟ ζην θνηλνηηθό δάζνο Βάβδνπ ”, κε πνζό 11.647,75€
8. ε) 02.30.7413.016 κε ηίηιν “Αληηππξηθή κειέηε θνηλνηηθνύ δάζνπο Βάβδνπ” κε πνζό
4.514,12€,
9. ζ) 02.30.7413.018 κε ηίηιν “Αληηππξηθή κειέηε πξνζηαηεπηηθνύ δάζνπο Γ.Κ.
Παιαηόρσξαο θαη Σ.Κ. Ρηδώλ ”, κε πνζό 4.514,40 €
10. η) 02.30.7413.019 κε ηίηιν “ Αληηππξηθή κειέηε πξνζηαηεπηηθνύ δάζνπο Πνιπγύξνπ”,
κε πνζό 4.216,80€,
11. θ) 02.30.7413.020 κε ηίηιν “Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πξνζηαηεπηηθνύ
δάζνπο Πνιπγύξνπ”, κε πνζό 4.562,80€,
12. ι) 02.30.7413.021 κε ηίηιν “Γίθηπν πδαηνπαξνρώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζην
πξνζηαηεπηηθό δάζνο Πνιπγύξνπ”, κε πνζό 8.487,68€,
13. κ) 02.30.7413.022 κε ηίηιν “Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πξνζηαηεπηηθνύ
δάζνπο Γαιάηηζηαο”, κε πνζό 6.421,59€,
14. λ) 02.30.7413.023 κε ηίηιν “Αληηππξηθή πξνζηαζία πξνζηαηεπηηθνύ δάζνπο
Γαιάηηζηαο”, κε πνζό 4.457,47€,
15. μ) 02.30.7413..024 κε ηίηιν “Γίθηπν πδαηνπαξνρώλ κε πδαηνδεμακελή 300θ.κ
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζην πξνζηαηεπηηθό δάζνο Γαιάηηζηαο”, κε πνζό 13.438,57€,
16. ν) 02.30.7413.025 κε ηίηιν “ Βειηίσζε δαζηθήο αληηππξηθήο νδνύ „Ξέλε Ράρε –
Σζνύθα‟ ζην θνηλνηηθό δάζνο Γνπκπηώλ ”, κε πνζό 10.782,02€,
Η παπούζα απόθαζη πήπε αύξονηα απιθμό 408/2011.
Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύεηαι η ζςνεδπίαζη.
Έηζι ζςνηάσηηκε ηο ππακηικό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ Μ Ε Λ Η
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Πολύγςπορ 10 -10-2011
Μ.Ε.Δ.
Ο Ππόεδπορ ηος Δ..
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΖΑΓΓΘΛΑ
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