ΑΔΑ: 456ΜΩΞΜ-ΧΛ4
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 21/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Δεπηέξα 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. 21/17.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, 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 παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Ενύλε ηέιια
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο

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
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο : 2ν θαηεπείγνλ

Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα
ηελ κειέηε: «Απνηύπσζε, θηλεκαηνγξάθεζε,
πςνκεηξηθή κειέηε, Πνιενδνκηθή κειέηε θαη κειέηε
πξάμεο εθαξκνγήο ζην έδαθνο ησλ πεξηνρώλ
επέθηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην ΓΠ
Πνιπγύξνπ», θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα
ππνγξαθή ηεο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 484
1

ΑΔΑ: 456ΜΩΞΜ-ΧΛ4
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην
2 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 αλέθεξε όηη: «ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ 170863/5-9-2011 έγγξαθν ηεο
Δ/λζεο Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
κπνξεί ε Π.Κ.Μ λα ζπλδξάκεη ζηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
κεηαμύ ηνπ Δήκνπ θαη ηεο απηήο, ρσξίο λα αλαθύπηεη νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Δήκνπ γηα
ηελ παξνρή ησλ σο άλσ ππεξεζηώλ από ηελ Δ.λζε Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ Πεξηβάιινληνο ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Παιηά κπνξνύζε ν δήκνο λα θάλεη επίβιεςε ηεο κειέηεο, ελώ ηώξα ε αξκνδηόηεηα
απηή έγηλε απνθιεηζηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θάλνπκε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηώξα κε ηελ
πεξηθέξεηα γηα λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε.
Πξνηείλσ ινηπόλ λα ςεθίζνπκε νκόθσλα ην ζρέδην ηεο Π.Σ. κεηαμύ Δήκνπ
Πνιπγύξνπ θαη Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο άλεπ νηθνλνκηθήο ππνρξεώζεσο, γηα ηελ
παξνρή πξνθήξπμεο, επνπηείαο ζηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο».
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην Ν.716/77, άξζξν 15 θαη ην
Ν.3316/05 άξζξν 25 πνπ αθνξνύλ ηελ επίβιεςε κειεηώλ, ην Ν.3852/10 άξζξν 94 θαη ην
άξζξν 100, πνπ αθνξά ηελ ζύλαςε Πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, ηελ εγθύθιην 26/2011 ηνπ
Υπ. Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο: Θέκαηα, δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Ν.3316/2005, λενζύζηαησλ Δήκσλ θαη
Πεξηθεξεηώλ ηνπ Ν.3852/10, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ν

Απνθαζίδεη Οκόθσλα
1. Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ θαη Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, άλεπ νηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο, γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο (επνπηεία) ζηελ επίβιεςε ηεο
κειέηεο «Απνηύπσζε, θηλεκαηνγξάθεζε, πςνκεηξηθή κειέηε, Πνιενδνκηθή κειέηε
θαη κειέηε πξάμεο εθαξκνγήο ζην έδαθνο ησλ πεξηνρώλ επέθηαζεο πνπ
θαζνξίδνληαη από ην ΓΠ Πνιπγύξνπ» ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζρέδην ην

νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο
2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηε ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 484/2011
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 24 -11-2011
Μ.Δ.Γ.
Ο Πξόεδξνο Γ..

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ
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