
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου 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. 

5/27.2.2014 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 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 14 Μπογδάνος Κων/νος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος 

6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς 

7 Ζούνη Στέλλα 20 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Λαφαζάνης Βασίλειος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομο 23   

11 Δημητριάδης Χρήστος 24   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 25   

13 Παπανικολάου Ευτυχία    

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Αβέρης  Αθανάσιος 

2 Πλιάκος Αστέριος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Γκολόης Γεώργιος 

5 Πύρρος Ιωάννης 

 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου. 

 

Αριθμός θέματος: 2
ο
  Καθορισμός Συμβατικής αμοιβής της μελέτης 

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη 

Εφαρμογής επεκτάσεων οικισμού Δ.Κ. Γαλάτιστας 

Αριθμός Απόφασης : 52  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ο 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι: «Η μελέτη Κτηματογράφησης – 

Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής Επεκτάσεων Οικισμού Δημοτικού Διαμερίσματος 

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΞΜ-ΔΗ7
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Γαλάτιστας, Δήμου Ανθεμούντα έχει ανατεθεί το έτος 2002 στον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δούμα 

Δημήτριο.  

Η περιοχή της μελέτης, ορίστηκε από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ΦΕΚ 1151 Δ΄/31-12-1997, 

αφορούσε στην επέκταση του οικισμού σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες, 

συνολικού εμβαδού 830 στρεμμάτων. 

Η προεκτίμηση της αμοιβής για την παραπάνω μελέτη είχε γίνει από την ΔΙΠΕΧΩ στο 

ποσό των 252.252,48 €. Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και Α φάσης της 

Πολεοδομικής Μελέτης είναι δυνατό να υπολογιστούν, με ακρίβεια όλες οι ποσότητες και 

εργασίες και να καθοριστεί με ακρίβεια η συμβατική αμοιβή της μελέτης, σε εκτέλεση του αρθ. 

10 παρ. 10.1, 0.4 της υπογραφείσας σύμβασης. 

Η τελικώς προσδιοριζόμενη αμοιβή του συμβατικού αντικειμένου, βάσει τις 

αναγραφόμενες ποσότητες και εργασίες του συνημμένου πίνακα εργασιών, τον πίνακα του 

ΥΠΕΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 556.928,96 € χωρίς ΦΠΑ. 

Θα πρέπει το ΔΣ Πολυγύρου με απόφασή του, να εγκρίνει την προσδιοριζόμενη αμοιβή της 

μελέτης και να συμπεριλάβει το ποσό στο προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου». 

Ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς  Καπλάνης δήλωσε πως: « η 

διαφορά των ποσών είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς το ΔΙΠΕΧΩ δίνει ποσό 252.252,48 €, ο 

ΥΠΕΚΑ δίνει το ποσό των 556.928,96 € χωρίς ΦΠΑ , πράγμα που σημαίνει τριπλασιασμό του 

αρχικού ποσού. 

Αν δεν έρθει εδώ ο μελετητής ή υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας για να μας εξηγήσει 

πώς έγινε αυτός ο τριπλασιασμός, εμείς δεν το ψηφίζουμε». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των αρχηγών των παρατάξεων και ο κ. Μπογδάνος 

ανέφερε ότι θα πρέπει να συμφωνήσει το σώμα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, 

μόνο ως προς το μέρος που καθορίζει ως αμοιβή του συμβατικού αντικειμένου το ποσό των 

556.928,96 € χωρίς ΦΠΑ». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το αρθ. 10 παρ. 10.1, 0.4 της 

υπογραφείσας σύμβασης, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
  

Εγκρίνει την προσδιοριζόμενη αμοιβή της μελέτης «Κτηματογράφηση-

Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής επεκτάσεων οικισμού Δ.Κ. Γαλάτιστας», στο 

ποσό των 556.928,96 € χωρίς ΦΠΑ. 

Επί της απόφασης μειοψήφησε ο κ. Θωμάς Καπλάνης και ο κ. Αθανάσιος 

Βαγιωνάς, για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.  

  

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 52/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος17 -3-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΞΜ-ΔΗ7


