
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 
 

Αριθμός θέματος:27ο  Αποδοχή ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2014 του Πρότυπου 

Γηροκομείου Δήμου Πολυγύρου και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης του έργου 

Αριθμός Απόφασης :292  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 27ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος  τόνισε: 

«Είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος για την αίσια έκβαση ενός έργου, που ξεκίνησε από 

πολύ παλιά και παραμένει στα τούβλα από το 1999. Από το 2001 υφίσταται ως Πρότυπο 

Γηροκομείο Πολυγύρου με μορφή  Δημοτικού Ιδρύματος, σε οικόπεδο που δόθηκε ως δωρεά από 

δημότισσά μας με την προϋπόθεση να γίνει Γηροκομείο. 
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  Η Δ/νση Τ.Υ. έστειλε την υπ’ αριθ. 12/2013 μελέτη, για την κατασκευή του έργου 

«Κατασκευή Πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – αποπεράτωση» ο 

προϋπολογισμός δαπάνης του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.413.080,00€ με Φ.Π.Α. . Το έργο 

θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα σχετικά συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 

έργων. Υπάρχει μνημονιακή δέσμευση με καθορισμό του ποσού που δεσμεύουμε. 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την Αποδοχή ένταξης 

στο Π.Δ.Ε. 2014 του πρότυπου Γηροκομείου Δήμου Πολυγύρου και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης του έργου με ανοικτής δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή 

πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.413.080,00 € με Φ.Π.Α.». 

 Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έκανε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την πορεία των 

χρηματοδοτήσεων και των εργασιών, καταλήγοντας στο σήμερα και τις ενέργειες που έγιναν 

προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Π.Δ.Ε. 

Τον λόγο πήραν οι αρχηγοί των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι και 

συμφώνησαν με την εισήγηση. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3669/08 

«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), την 

υπ’ αριθ. 12/2013 μελέτη, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Πρότυπου Δημοτικού 

Γηροκομείου Πολυγύρου – αποπεράτωση» και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 

 

1. Την αποδοχή ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2014 της πράξης, με τίτλο «Πρότυπο γηροκομείο 

Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής (Μελέτη, ανέγερση κτιρίου και εξοπλισμός, διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου και περίφραξη), Κωδικό Έργου 1997ΣΕ09300006 02 48, συνολικού 

προϋπολογισμού 3.774.630,90€ και πίστωση για το τρέχον έτος 2014  ποσού 300.000,00 € 

2. Την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου 

Πολυγύρου – Αποπεράτωση» προϋπολογισμού δαπάνης 3.413.080,00 € με Φ.Π.Α.». μετά 

από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα καθορίσει η Οικονομική 

Επιτροπή. 

3. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 300.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 

02.30.7311.003 του προϋπολογισμού του έτους 2014 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του 

έργου και στο όνομα του δικαιούχου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 292/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 27-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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