ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΩΞΜ-ΜΥΗ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο
Ζαγγίλας
Δημητριάδης
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Γκλάβας
Μπογδάνος
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Πλιάκος

Όνομα
Δημήτριος
Χρήστος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Γεώργιος
Κων/νος

Α/Α
14
15
16
17
18
19
20

Επίθετο
Αβέρης
Παρθενιώτης
Σιμώνης
Καπλάνης
Ευαγγελινός
Λαφαζάνης
Μπάτσιος

Όνομα
Αθανάσιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Θωμάς
Δημήτριος
Βασίλειος
Αστέριος

Αστέριος

2

Κυριάκου

Ιφιγένεια

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Σταμούδης

Ελευθέριος

5

Γκολόης

Γεώργιος

6

Δήμητσας

Δημήτριος

7

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και δεν
παραβρέθηκε κανείς.
Αριθμός θέματος: 3ο

Αποδοχή ποσού 90.600,00 για πολιτική προστασία και
κατανομή (πυροπροστασία)

Αριθμός Απόφασης : 213
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο θέμα,
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος Είναι υπόλοιπα και του ΄11 και του
’12. Απομένει υπόλοιπο 31.116,00 € από το ποσό των 120.000,00 €. Προτείνουμε την κατανομή αυτή
που έχετε μπροστά σας και μένει υπόλοιπο 31.000,00 € και κάτι.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: “Τα
αποδεχόμαστε ως ποσά. Όσον αφορά την κατανομή όταν έρθει η ώρα να το συζητήσουμε θα πούμε ότι
έχουμε επιφύλαξη αν δικαιολογούνται τα ποσά αυτά”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θωμάς Καπλάνης: “Εφόσον δεν
έχει γίνει ακόμα η δημοπρασία προ τι αυτή η βιασύνη να περάσουμε αυτό το ποσό σήμερα; Κρατήστε
το. Να γίνει δημοπρασία, να δούμε αν μας συμφέρει ή όχι, να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι
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παίρνουμε και μετά να εγκρίνουμε την πληρωμή της αγοράς των συγκεκριμένων οχημάτων, φορτηγών,
ημιφορτηγών κτλ.
Λέτε, προμήθεια δύο μεταχειρισμένων φορτηγών 26.000,00 €. Και αν δοθεί μία έκπτωση και
είναι 25.000,00 -24.000,00 €; Για να τα αναφέρω αυτά υπάρχει λόγος. Εδώ βλέπω υπάρχει
σκοπιμότητα. Αφήστε το. Κρατήστε τα χρήματα αυτά και κάντε την κατανομή όταν τελικά θα έχουμε
το αποτέλεσμα ποιος θα είναι. Στο όνομα του μελλοντικού δικαιούχου; Δεν κατάλαβα.
Άλλο η αποδοχή που συμφωνήσαμε όλοι και άλλο η κατανομή στο όνομα μελλοντικού
δικαιούχου τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Κρατήστε τα χρήματα”.
Τον λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: “Πρέπει να υπάρχει ανάληψη
υποχρέωσης. Αν δεν έχεις λεφτά σε κωδικό δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Άρα λοιπόν είναι
απαραίτητη η απόφαση αυτή”.
Ο κ. Μπογδάνος πήρε και πάλι τον λόγο “Εγώ δεν αμφιβάλλω γι’ αυτό που λέτε κύριε
Αντιδήμαρχε ότι πρέπει να υπάρχει το ανάλογο ποσό για να προχωρήσει το διαγωνισμό. Εμείς αυτή τη
στιγμή κάνουμε όμως αποδοχή όσον αφορά για δαπάνες τις οποίες εμείς κατά την άποψή μας δεν
δικαιολογούνται όσον αφορά τη χρηματοδότηση”.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας έχετε ένσταση; Μειοψηφούντος της παράταξης του κ. Καπλάνη. Με
την επιφύλαξη ο κ.Μπογδάνος αν δικαιολογούνται τα ποσά. Λευκό ο κ.Παρθενιώτης”.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την αποδοχή ποσού 90.600,00 € για πολιτική προστασία 2013 και κατανομή όπως παρακάτω
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2011
 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2012
ΣΥΝΟΛΟ
Α/
Α
1
2
3
4

90.600,00€
12.116,00€
2.400,00€
105.116,00€

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

Προμήθεια 2 μεταχειρισμένων
ημιφορτηγών
Προμήθεια 2 μεταχειρισμένων
ημιφορτηγών
Εργασίες
καθαρισμού
Ιδιόκτητων και περιαστικών
δασών Δήμου Πολυγύρου
Προμήθεια
ειδών
πυροπροστασίας

ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

02.30.7132.003

26.000,00€

02.35.7132.001

18.000,00€

02.20.7323.007

25.000,00 €

ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

02.30.7135.010

5.000,00€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

31.116,00 €

Επί της απόφασης μειοψήφησε η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, ο αρχηγός της
δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παρθενιώτης Νικόλαος ψήφισε ΛΕΥΚΟ και ο κ. Μπογδάνος
δήλωσε επιφύλαξη για το αν δικαιολογούνταιτα τα ανωτέρω ποσά.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 213/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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