
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Παρασκευή 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. 19/23.10.2014 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 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

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 Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:9ο  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και 

Επιχειρησιακού προγράμματος  Δήμου Πολυγύρου 

για το έτος 2015 

Αριθμός Απόφασης :309  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 9ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος  

τόνισε: «Σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463 δύο μήνες πριν από την έναρξη του 

οικονομικού έτους που επίκειται, δηλαδή του 2015 πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 

το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου το οποίο το εισηγείται η εκτελεστική επιτροπή.  
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 Έχετε λοιπόν όλοι στα χέρια σας το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο βεβαίως έχει ένα ύψος 

112.069.000 €. Εκ προοιμίου προκύπτει ότι δεν  μπορεί να υλοποιηθεί όλο. Σ' αυτό όμως το 

τεχνικό πρόγραμμα είναι γνωστό τοις πάση, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να λέμε υπερβολές, 

είναι έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως αυτά που θα πρέπει να 

γίνουν. 

 Σίγουρα δεν υλοποιούνται όλα. Γίνεται μια πρόβλεψη να ενταχθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερα. Τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν έχουν σχέση τόσο με την απορροφητικότητα 

του ΕΣΠΑ, δηλαδή αυτά τα οποία θα μπορέσουμε ως Δημοτική Αρχή να διεκδικήσουμε μέσα 

από τη διαδικασία του ΕΣΠΑ γιατί οι πόροι οι δικοί μας αντιλαμβάνεστε ότι είναι ελάχιστοι 

και σαφώς δεν φτάνουν για κανένα από αυτά, πριν της καθημερινότητας, των μικροέργων 

όπως είναι κάποιες συντηρήσεις κτλ. που τα βάζουμε για προληπτικούς λόγους. 

 Θα ήθελα επίσης να γίνει αποδεκτό και από το Δημοτικό Συμβούλιο το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.  Προβλέπεται κύριε Δήμαρχε να κάνουμε αυτή τη 

διαδικασία. Είναι μία ανάλυση σε μέτρα, άξονες και κωδικούς των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να γίνουν και παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του. 

 Εάν έχετε κάτι περισσότερο ή ζητάτε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τα κονδύλια, 

ευχαρίστως να σας τη δώσω. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Το τεχνικό πρόγραμμα έχει την έννοια τους στόχους 

τους οποίους βάζουμε. Συνεπώς όποιος συνάδελφος κρίνει διαβάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα 

ότι έχει να προτείνει κάτι άλλο, να το προτείνει να συμπεριληφθεί κι αυτό, διότι κατά τη 

χρονική εξέλιξη λειτουργίας μας μπορεί μέσα στο χρόνο π.χ. να βγει μία προκήρυξη η οποία θα 

αφορά την κατασκευή ενός έργου που ενδεχομένως να μην είναι στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί 

το έχει σκεφτεί κάποιος συνάδελφος. Εκεί θα χρειαστεί να κάνουμε τροποποίηση». 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος 

ανέφερε: «δεν πρόλαβε η παράταξή μου να το διαβάσει γιατί ενημερώθηκε πριν λίγες ημέρες, 

οπότε δεν προλαβαίνει να προτείνει και άλλα έργα. Δεν μπορεί να φύγει από δω Δημοτικό 

Συμβούλιο σήμερα. Όμως από την άλλη επιτρέψτε μου να έχω μια απόσταση με ποια έννοια; 

Ότι δεν έχω διαβάσει για να αξιολογήσω – όχι να προσθέσω – καταλαβαίνω τι λέει ο 

Δήμαρχος, να προστεθούν κι άλλα, να αξιολογήσω την σκοπιμότητα, την χρησιμότητα όλων 

αυτών των παρεμβάσεων που γίνονται». 

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Δυστυχώς, αυτές είναι οι νομοθετικές διαδικασίες στις 

οποίες υποβληθήκαμε με τον 3852/2010 και έχουμε κάθε χρόνο το ίδιο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό με τον “Καλλικράτη”  

και χωρίς ειδικό επιστημονικό προσωπικό από την 1η Γενάρη του '11».  

Τον λόγο πήρε η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Ιφιγένεια Κυριάκου: 

«Δύο Παιδικοί Σταθμοί πραγματικά πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα. Ένας είναι ο Παιδικός 

Σταθμός του Ταξιάρχη ο οποίος είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και χρειάζεται 

επισκευές, όπως επίσης και ο Παιδικός Σταθμός που βρίσκεται στο Νοσοκομείο κάτω, θέλει 

αρκετές επισκευές. Θερμή παράκληση αν μπορούν να μπούνε στην τεχνική μελέτη». 

Ο κ. Βορδός πήρε τον λόγο: «Εν πάση περιπτώσει για να κλείσει το θέμα του Τεχνικού 

Προγράμματος είναι προαπαιτούμενο ένα έργο να είναι ενταγμένο μέσα στο τεχνικό 

πρόγραμμα με έναν προϋπολογισμό πάνω από αυτόν που θα κοστίσει, για να μπορεί να 

πληρωθεί. 

Εμείς οφείλουμε να έχουμε πρόβλεψη για καλό και για κακό. Αναφορικά με την 

επέκταση  ΓΕΛ Πολυγύρου που ακούστηκε, δεν μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα. Η επέκταση 

του ΓΕΛ όταν θα έχουμε την πρόβλεψη, όταν θα έχουμε το ποσό, θα γίνει τροποποίηση του 

προϋπολογισμού και παράλληλα και διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος».  

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού, η οποία δήλωσε ότι, εφόσον μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος, σαν πρόγραμμα δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να το ψηφίσει. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 του 

Ν.3852/2010  και του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006,  το συνημμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015, το συνημμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

Πολυγύρου για το έτος 2015 και μετά από διαλογική συζήτηση όπου ο κ. Δήμαρχος έδωσε 

απαντήσεις σε όλους τους ομιλούντες σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Κ Α Τ  Α      Π Λ Ε Ι Ο Ψ  Η Φ Ι Α  

 Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου έτους 2015, το 

οποίο διορθώθηκε σύμφωνα με τις επισημάνσεις των δημοτικών συμβούλων, 

και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 

 Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου έτους 

2015, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 

 Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 309/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 20-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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