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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε 

ζηην αίθουζα ζυνεδριάζεων ηου Επιμεληηηρίου Πολυγύρου, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 7/24.3.2011 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε 

θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Χιηνύκεο Αλδξέαο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
6 αξάληε Μαξία 19 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
11 νθνηάζηνο Χξήζηνο   

12 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο   

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, 

Οξκύιηαο. 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 8
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε φηη: « Τπάξρεη εηζήγεζε κπξνζηά ζαο, ηα πην έληνλα γξάκκαηα αλ έρεηε 

πξνζέμεη, είλαη ηα έξγα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηα άιια ηα ππφινηπα είλαη απηά ηα νπνία 

πξνηείλεηαη ζαλ ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2011.  

 Θέισ λα πσ ζην ψκα, φηη έρεη ζπλεδξηάζεη θαη ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» πνπ πξέπεη λα έρεη γλσκνδνηήζεη επί ηνπ ζέκαηνο πξηλ ηελ ζεκεξηλή 

πλεδξίαζε ππάξρεη έλα απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ δελ ππάξρνπλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηαθσλίεο, απφ 

φηη ην δηάβαζα ν θαζέλαο ππνζηήξημε πην πνιχ ηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίνλ πξνέξρεηαη.  

 Καηά ηα άιια πξνηείλνληαη κηα, δπν βειηηψζεηο φζν αθνξά θπξίσο ζην βνεζεηηθφ γήπεδν ηνπ 

Πνιπγχξνπ, ην νπνίν δελ έρεη εληαρζεί, θαζψο επίζεο θαη ηελ θηεκαηνγξάθεζε πνπ αθνξά ην 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Γαιάηηζηαο, λα γίλεη θαη κειέηε ζρεηηθή, φπσο επίζεο θαη φζν αθνξά 

ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο ηεο κεηακφξθσζεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί.  

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
2 Βνξδόο Χξήζηνο 
3 Καπιάλεο Θσκάο 
4 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 8
ν
  Έγθξηζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Πνιπγύξνπ  

έηνπο 2011 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 157  

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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 Γηα ηελ θηεκαηνγξάθεζε ζηνλ θσδηθφ 95 ζηελ ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ, ελεκεξσζήθακε φηη 

έρεη ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία, ππάξρεη έλα ππφινηπν2.500,00 €, ην νπνίν πξέπεη λα απνδνζεί, ππάξρεη 

πξφζεζε λα ηελ επαλαθηλήζνπκε. 

 Ο  θ. Γήκαξρνο πήξε ηνλ ιόγν: «εθείλν πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη, επρήο έξγν ζα ήηαλ λα 

είρακε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα γίλνπλ φια απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

Δίλαη φκσο έλα θαιφ ζηνηρείν γηα λα μέξνπκε πνπ βξηζθφκαζηε πεξίπνπ θαη απφ πιεπξάο επηζπκίαο ησλ 

δεκνηψλ, αιιά θαη απφ πιεπξάο επηζπκίαο ησλ θνξέσλ. 

 Έγηλε πιένλ κηα θαηαγξαθή, έγηλε δεκνηηθή δηαβνχιεπζε, φπσο μέξεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο πάξα ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο εηθνληθέο ππνρξεψζεηο απφ ηελ 

πιεπξά καο, ήδε νινθιεξψζεθε θαη ε δηαδηθαζία ηεο απνγξάθεο, ηα έξγα ηα νπνία ζα κπνπλ θέηνο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην 2011 πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ «Καιιηθξάηε» θαηά έλα πνζνζηφ 20% λα 

πεγαίλνπλ ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο.  

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Διεπζέξηνο ηακνύδεο πήξε ηνλ ιόγν: «Πξφεδξε, έρεηε πνιιά 

κε ηα απεπζείαο αλάζεζε ζηα 7.200,00 €. Σν εξψηεκα κνπ είλαη, αλ απηφ ζεσξείηαη θαηάηκεζε έξγνπ ή 

φρη; Γηαηί είλαη πάξα πνιιέο εξγαζίεο ζπληεξήζεηο θαη ηα ινηπά. Μέρξη πέξζη ηνπιάρηζηνλ ήηαλ 

θαηάηκεζε έξγνπ».  

 Ο  θ. Γήκαξρνο απήληεζε: «Δληάμεη ζα ην δνχκε απηφ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, επηθξάηεζε ε 

άπνςε, παξαδείγκαηνο ράξε, αλ ν Πξφεδξνο θάζε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο  ζέιεη άκεζα λα θάλεη κηα 

άκεζε παξέκβαζε, λα έρεη έλα εθηάξη ζηελ άθξε απφ ηελ πξνθαηαβνιή πνπ ζα έρεη .  

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Διεπζέξηνο ηακνύδεο ζπκπιήξσζε: «Γήκαξρε δελ δηαθσλψ 

απιά εξσηψ, αλ ιήθζεθε ππφςε απηή ε παξάκεηξνο θαη κήπσο ηα βξείηε κπξνζηά ζαο αχξην». 

 Σν ιόγν πήξε  ν Δηδηθόο ύκβνπινο Γεκάξρνπ, θ. Αζηέξηνο Γθόγθνο: «Αλ δείηε, δελ είλαη 

κε έληνλν ρξψκα, δελ ζθνπεχνπκε λα ηα θάλνπκε, αιιά φηαλ πξνθχςεη έλα πξφβιεκα, λα κπνξνχκε λα 

παξέκβνπκε».  

 Ο θ. Διεπζέξηνο ηακνύδεο ζπλέρηζε: «Γειαδή δελ ζα ππάξρεη εληαίνο θσδηθφο γηα φιν ηνλ 

Γήκν, γηαηί απφ φ,ηη ζπκάκαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά, καο είραλ βάιεη ηα δπν πφδηα ζε έλα παπνχηζη, ζε 

φηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, γηαηί αθξηβψο δελ κπνξνχζε λα πιεξψζεη ν επίηξνπνο 

εάλ ήηαλ θαηάηκεζε έξγνπ. Γειαδή κε κηα ζπληήξεζε ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Οξκχιηαο 7.200,00 € 

θιείλνπλ φιεο νη ππφινηπεο ζπληεξήζεηο, δελ κπνξείηε λα πιεξψζεηε ηίπνηε άιιν, κηα άιιε ζπληήξεζε 

 Ο  θ. Γήκαξρνο απήληεζε: «Μελ ζπγρέεηε ην πξφγξακκα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ην ηερληθφ 

πξφγξακκα κπνξεί λα γξάςεηο εθαηνκκχξηα, θαη απφ επρνιφγηα πεληαθφζηα. Δδψ θαίλεηαη πνπ 

θαηεπζπλφκαζηε πεξίπνπ, δειαδή ην ζθεπηηθφ ην δηθφ καο ήηαλ αθξηβψο απηφ, κπνξεί λα γίλεη απηφ 

πνπ ιέηε λα πάκε έηζη θαη ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ 60.000,00 € ζπλ ΦΠΑ 72.000,00 € αιιά ζα 

ςάρλεηαη ν άιινο απφ ηελ Παιαηφρσξα, απφ ηελ Όιπλζν ή απφ ηελ Γαιάηηζηα μαθληθά φηαλ ππάξρεη 

πξφβιεκα. Δκείο δερζήθακε απηά ηα εξεζίζκαηα».  

 Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αζηέξηνο  Μπάηζηνο πήξε ηνλ ιόγν: «Τπάξρεη έλα ζνβαξφ ζέκα, 

ε ηνπηθή αγνξά θαη νη ηνπηθνί εξγνιάβνη. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, εγψ ην μέξσ φηη απηφο ν ηξφπνο πνπ 

ιέηε δελ έρεη απφιπηε δηαθάλεηα, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο κπνξείο λα βνεζήζεηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο».  

 Αθνινχζεζε δηεπθξηληζηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

θ.θ. Ησάλλε ηκψλε θαη Αιέμαλδξνπ Λαθξνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα 

ζθαγεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γαιάηηζηαο. 

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ αξρεγό ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. 

Κσλζηαληίλν Μπνγδάλν: «νη δηαδηθαζίεο ηνπ «Καιιηθξάηε» κεηέζεζαλ γηα αξγφηεξα ίζσο ην δήηεκα 

απηφ πνπ είρακε δεη ζηνπο πξνεγνχκελνπο Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο ηελ ζχληαμε δειαδή ελφο 

κεζνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηεηνχο ή πεληαεηνχο, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ θαη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα. 

 Πνπ ζεκαίλεη φηη ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζα έβαδε θάπνηνπο ζηφρνπο ζα έβαδε θάπνην 

φξακα θάπνηεο δηαδηθαζίεο θαη θνκκάηη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο θάζε ρξφλν ζα ήηαλ θαη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα. Απηφ θπζηθά κεηαηίζεηαη γηα αξγφηεξα ιφγσ ηνπ φηη κπήθακε ζε κηα δηαδηθαζία 

θαηλνχξγησλ νληνηήησλ ηψξα θαηλνχξγησλ Γήκσλ. ίγνπξα είκαζηε ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθχξηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ηξέρνλ έηνο είλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο αιιά παξφια απηά ε 

λέα Γεκνηηθή Αξρή πηζηεχνπκε φηη ζα έπξεπε λα ζεκαηνδνηεί κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο, έπξεπε λα ππήξρε θαηαξρήλ κηα έζησ θαηά ειάρηζην εηζεγεηηθή έθζεζε ε νπνία ζα 

καο έιεγε ηη ζθνπφ έρεη απηφ ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, ηη ζηφρνπο έρεη, γηα απηφλ ηνλ ρξφλν.  
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 Δίλαη κηα ζπξξαθή θαη έλαο θαηάινγνο έξγσλ, δελ είδακε επίζεο θαη ηελ νπζηαζηηθή 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο ε δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε κε ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο απφ φηη κάζακε 

ήηαλ εληειψο πξφρεηξε ρσξίο θαλ λα ππάξρεη εηζήγεζε θαη θπζηθά θαη ην θπξηφηεξν είλαη φηη δελ 

εηδνπνηήζεθαλ απφ φηη γλσξίδνπκε εκείο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο έρνπκε 

δηθνχο καο πκβνχινπο, δελ εηδνπνηήζεθαλ νη Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο λα ζπλεδξηάζνπλ είηε νη 

δεκνηηθέο θπξίσο νη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο λα ζπλεδξηάζνπλ, λα θαιέζνπλ ηνπο θνξείο ηνπο ηνπηθνχο ησλ 

ρσξηψλ φπσο ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη θαη λα έξζνπλ νη πξνηάζεηο ζηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηελ 

εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα λα ζπληάμεη ηελ εηζήγεζε.  

 Αληί ινηπφλ γηα απηήλ ηελ δηαδηθαζία είδακε εάλ θαηάινγν κε πξνρεηξφηεηα ζα πνχκε 

ζπληαγκέλν θαη εθείλν πνπ παξαηεξήζακε είλαη φηη, δελ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ηζνκεξή θαη δίθαηε 

θαηαλνκή πξνο φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο. Μεηά απφ ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία πνπ θάλακε φινη, 

ζα πεξηκέλακε ζήκεξα πνπ είλαη ε ψξα ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο, λα ππήξρε ηνπιάρηζηνλ 

έλαο πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο γηα όιν ηνλ Δήκν καο, θαη  ζηελ θαηαλνκή ηνπιάρηζηνλ ησλ έξγσλ κηα 

ηζόξξνπε αλάπηπμε.  

 Βιέπνπκε φηη είλαη κηα πξφρεηξε θαηαγξαθή ελφο θαηαιφγνπ ρσξίο λα έρεη θαλέλα 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη θξηηήξηα, θηηάρηεθε έλαο θαηάινγνο έξγσλ φπνπ θπζηθά θαη κεξηθνχο 

απζαίξεηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ, (π.ρ δεκνηηθφ ζέαηξν Πνιπγχξνπ 

540.000,00 € ζα κπνξνχζακε λα θηηάμνπκε δπν δεκνηηθά ζέαηξα κε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ).  

 Πάκε ζε έλα πξνυπνινγηζκφ χςνπο 47.000.000,00 € θαη απηά ηα πξνβιήκαηα ζα ηα 

αληηκεησπίζεηε θαη φηαλ ζα καο θέξεηε ηελ πξφηαζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηαλνκή γηα θάζε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα θαη θάζε Σνπηθή Κνηλφηεηα κε ηα θξηηήξηα πνπ βάδεη ν Νφκνο 

θαη ε εγθχθιηνο, κε βάζε απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα πηζηεχσ, φηη ζα έρεηε πξφβιεκα λα θέξεηε 

πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ.  

 Γπζηπρψο θαη θέηνο αθνινπζήζεθε ε πεπαηεκέλε, λα γξάθνπκε ζην ηερληθφ πξφγξακκα έλαλ 

θαηάινγν κε επηζπκίεο θαη πφζνπο θάπνησλ, ρσξίο λα ππάξρεη φπσο είπα ζηελ αξρή κηα έθζεζε 

εηζεγεηηθή πνπ λα καο ιέεη πνπ είκαζηε νηθνλνκηθά, ηη πεξηκέλνπκε απφ πνχ ζα πάξνπκε ιεθηά. 

πληάμακε έλα ηερληθφ πξφγξακκα δειαδή πνπ έρεη πάλσ απφ φια κηα πξνρεηξφηεηα θαη θαίλεηαη φηη 

είλαη θαη αλεθάξκνζην θαη αλεθηέιεζην.  

 Αληί ινηπφλ λα ππάξρεη κηα φζν ην δπλαηφλ αθξηβήο πξφβιεςε ησλ έξγσλ, κε βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο καο δπλαηφηεηεο, θάλνπκε απηφλ ηνλ θαηάινγν.  

 Γελ ππάξρεη κηα αλάιπζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΘΖΔΑ πνπ βξηζθφκαζηε, ζε ζρέζε κε ηα 

έξγα, ζα πεξηκέλακε ηνπιάρηζηνλ λα ππήξρε κηα ελεκέξσζε ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπιάρηζηνλ γηα 

απηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ φινπο καο.  

 Τπάξρνπλ ιάζε, παξαιείςεηο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε δεθάδεο ηέηνηα πξάγκαηα, 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε απηά πνπ είπακε γηα ην δεκνηηθφ ζέαηξν 540.000,00 € 45.000,00 € γηα ηελ 

ζηέγε, γηα ην θιεηζηφ 250.000,00 € έξγα επίζεο πνπ απφ εζάο θαηαηέζεθαλ πξνηάζεηο γηα έληαμε ζην 

ΔΠΑ γηα ζρνιεία γηα ιχθεηα θαη ινηπά, ηα νπνία δελ ηα βιέπνπκε λα ππάξρνπλ, θαη γεληθά ιείπεη απφ 

ην απηφλ ηνλ θαηάινγν έξγα παηδείαο. 

  Όπσο επίζεο ζηα έξγα χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ινηπά, ιείπνπλ πάιη έξγα πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί όπσο πξνρζέο ςεθίζακε ην βηνινγηθό ηεο Οξκύιηαο, εδψ νκφθσλα ηνλ ςεθίζακε καδί ηεο 

Οιχλζνπ, ν βηνινγηθόο Ζεξβνρσξίσλ, Ρηδά, Παιαηόρσξα πνπ είλαη ψξηκν έξγν ζα κπνξνχζε λα είρε 

κπεη, ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο ζε δηάθνξέο Δεκνηηθέο Κνηλόηεηεο πνπ είλαη ππέξ ψξηκα έξγα φπσο ζηνλ 

Άγην Πξφδξνκν ζηνλ Σαμηάξρε, ην αληηπιεκκπξηθφ πνπ είλαη έλα έξγν πνπ πεξηκέλνπλ ζηνλ Σαμηάξρε 

ζα κπνξνχζε λα είρε κπεη.  

 Γηα ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ηηο επεθηάζεηο επίζεο γίλεηαη κηα επηινγή επηιεθηηθήο γηα 

θάπνηνπο νηθηζκνχο θαη θπζηθά φπσο είπε θαη ν Λεπηέξεο πην κπξνζηά δεθάδεο θαηαηκήζεηο ηηο νπνίεο 

εκείο ηηο βξίζθνπκε απαξάδεθηεο. Γηα όια απηά θ. Πξόεδξε, εκείο ζα ην θαηαςεθίζνπκε ην ηερληθό 

πξόγξακκα».  

 Ο  θ. Γήκαξρνο απήληεζε: «Καηαξρήλ θαη φζα είπε απηή ηε ζηηγκή ν θ. Μπνγδάλνο θαη φζα 

είπε θαη ν θ. Καπιάλεο, θαίλεηαη φηη ν Γήκνο θξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε ρξνληά θαη ζα ην 

δείηε θαη ζηελ πξάμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία πιεξσκήο ελφο ρξένπο πνπ ζα 

μεπεξάζεη ηα 12.900.000,00 € πεξίπνπ 13.000.000,00 €.  

 Απηά ηα ιέσ, γηα λα κελ είκαζηε θαη πνιχ ελζνπζηψδεηο λα κελ θαηεγνξνχκε θάπνηνπο νη 

νπνίνη βεβαίσο αληαπνθξηλφκελνη ζε απηά πνπ ιέεη ν Καιιηθξάηεο ην 3852 θαη θαιψληαο ζε έλα 

επίπεδν δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ, θαηαγξάςακε βεβαίσο ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ηψξα απφ πιεπξάο πνζνχ αλ πάκε ζηα πεληαθφζηα ή αλ ζα πάκε ζηα 

ηξηαθφζηα ή ζηα νρηαθφζηα, απηά ζα εμαξηεζνχλ θαηά ηελ ρξνληθή εμέιημε εάλ ελδερνκέλσο 

ζπλαπνθαζίδνπκε λα κπεη θάπνην έξγν θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ζρέζε κε ηελ έληαμή ηνπ νπφηε ζα 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο θαη ην πνζφ.  

 Μελ ζπγρένπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηαηί είπε πξνεγνπκέλσο ν θ. 

Μπνγδάλνο, φηη δελ έρεη κέζα ηίπνηε γηα ηελ παηδεία. Ζ παηδεία απφ φηη θαίλεηαη θηλείηαη ζε έλα 

επξσπατθφ πιαίζην αθφκα θαη απηά πνπ ήηαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαίλεηαη φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα θαηαζθεπαζηνχλ, απφ ηα επίζεκα έγγξαθα ηα 

νπνία έρνπλ ζηαιεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα λα 

εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ. πδεηάκε δειαδή γηα έξγα πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ επξσπατθή έλσζε κε ηελ 

ζπκκεηνρή βεβαίσο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Άξα δειαδή δελ είλαη φξνη ηνπ νηθείνπ Γήκνπ νη νπνίνη 

νπζηαζηηθά, 

 -θ. ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «Γελ θαηαγξάθνληαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα;»  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Γελ κε άθεζεο λα ηειεηψζσ. Απηά ζα θαηαγξαθνχλ φηαλ θξηζνχλ, δηφηη 

φηαλ εκείο πεξάζακε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη κεηά απφ δπν κέξεο βγεη έλα θαηλνχξγην επξσπατθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλνπλ ηερληθά ιχθεηα θ.ι.π. πσο ζα ηα έρεηο θαηαγξάςεη? 

Δθηφο αλ κνπ ιεο, φηη εθ πξννηκίνπ λα θαηαγξάςνπκε φιεο ηηο αλάγθεο ζε επίπεδν παηδείαο».  

 -θ. ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «Άιιν ην έλα άιιν ην άιιν».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Πσο άιιν ην έλα άιιν ην άιιν; Κάλεηο ιάζνο, ζην ηερληθφ πξφγξακκα ζα 

γίλεη ηξνπνπνίεζε γηα ηα έξγα πνπ γίλνληαη κε ηνπο δηθνχο καο πφξνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηα 

έξγα πνπ γίλνληαη απφ ην ΔΠΑ.  

 Σν αλ ζα εγθξηζνχλ, εκείο θάλνπκε ην θαζήθνλ καο απέλαληη ζηνλ Πνιχγπξν θαη ζηνπο άιινπο 

Γήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ κε ηνλ Γήκν Πνιπγχξνπ. Απηά κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη απηά ζα θάλνπκε. 

Θα θξηζνχκε έρσ πεη επαλεηιεκκέλα εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, θαη ζαο βιέπσ πνιχ ελζνπζηψδε σο πξνο 

ην ζθέινο ηνπ λα θάλνπκε θξηηηθή θαη κάιηζηα θάθηζηε. 

 Γηαηί εγψ πεξίκελα απφ εζάο ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα, λα πείηε φηη ε θπβέξλεζε άιια είπε θαη 

άιια εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ζηα πιαίζηα ηνπ Καιιηθξάηε, δηφηη αθφκε δελ έρνπκε πάξεη νχηε ηα 

ρξήκαηα γηα ηηο θαζαξίζηξηεο, πνπ έρεη ζηείιεη ζηνλ Γήκν θαη κάιηζηα πήγαλ λα καο θιέςνπλ θαη 

ρξήκαηα ζηελ πξάμε.  

 Θα πξέπεη θάπνηε απηή ε απηνδηνίθεζε πνπ αγσλίδεηαη απφ ην 50 λα πάξεη ζηα ρέξηα 

αξκνδηφηεηεο θαη κε δεδνκέλν, φηη πξνβιέπεηαη εθ ηνπ ζπληάγκαηνο, φηαλ κεηαβηβάδνπκε αξκνδηφηεηεο 

ζηνπο Γήκνπο πξέπεη λα είλαη θαη θνζηνινγεκέλεο θαη λα έξρνληαη θαη ηα αλάινγα ρξήκαηα, 

ηνπιάρηζηνλ λα αλαγλσξίδεηε θαη εζείο δεκφζηα ζήκεξα, φηη ζηελ πξάμε ν «Καιιηθξάηεο» ήηαλ έλα 

θηάζθν, απφ πιεπξάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ήξζαλ ζηνπο Γήκνπο. 

 Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα πεξίκελα θαη απφ εζάο βεβαίσο κε δεδνκέλε ηελ δχζθνιε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε λα ιέηε, φηη θαινχκε ηελ θπβέξλεζε επηηέινπο ηνπο 

πφξνπο πνπ παξαθξαηεί απφ ηελ απηνδηνίθεζε,  -θαη ην μέξνπλ θαη νη ζπλάδειθνη θαη ηεο Οξκχιηαο θαη 

ησλ Εεξβνρσξίσλ- επηηέινπο λα έξζνπλ. Δδψ εηνηκάδεηαη ε Αζήλα λα θάλεη κήλπζε, γηα 35.000.000,00 

€ ηα νπνία ηα παξαθξαηεί».  

 -θ. ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «Κχξηε Γήκαξρε αο ηα γξάθαηε απηά ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, λα 

ζπκθσλήζνπκε θαη εκείο, δελ έρνπκε πξφβιεκα κε απηά πνπ ιέηε».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Μα δελ κπήθακε ζε απηήλ ηελ παξάκεηξν ηελ νπνία είπαηε. ε απηήλ ηελ 

παξάκεηξν πνπ είπαηε ζα κπνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Όηαλ ζα έξζεη 

ε ψξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθεί ζα ιερζνχλ φια, δελ ζέιακε λα κπνχκε ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο, 

αιιά κελ καο κέκθεζηε, έρνπκε εθαξκφζεη φιεο ηηο πξνεξγαζίεο φηη δελ ζαο εθθξάδεη, δηθαίσκα ζαο 

είλαη λα πείηε φηη δελ ζαο εθθξάδεη, εκείο πξνζπαζήζακε λα θαηαγξάςνπκε θαη επεηδή καο 

εηξσλεπηήθαηε θαη γηα ηα θφθθηλα, ηα θφθθηλα είλαη νη πξνηάζεηο θαη ηα καχξα είλαη ε ζπλέρηζε, ηα 

ζπλερηδφκελα έξγα, γηα λα ηειεηψλνπκε θαη κε απηφ».  

Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Αζηέξην Μπάηζην: «ίγνπξα ζα κπνξνχζε 

λα ήηαλ πνιχ θαιχηεξν ην ηερληθφ πξφγξακκα ζα έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθά 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο θαη ζα επηζπκνχζα 

πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ νη νθηψ κειέηεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ Γήκν Εεξβνρσξίσλ γηα έξγα 

πνπ πηζηεχνπκε θαη πηζηεχεηε θαη εζείο φηη πξέπεη λα γίλνπλ, ζα έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ θαη λα κπνπλ 

κέζα. Άζρεηα αλ έρεηε κηα άιιε ινγηθή απφ φηη θαηάιαβα, φηη αλ ρξεκαηνδνηεζνχλ ηφηε ζα ην θάλνπκε 

απνδεθηφ.  

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η



  

5 

 

5 

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Γήκαξρε θαηαξρήλ αλαδεηνχκε πφξνπο απφ ην ΔΠΑ θαη πξνρζέο έθαλα 

ζπδήηεζε γηα ηελ πεξηνρή κνπ είπε λα ξηζθάξσ γηα ην αληηπιεκκπξηθφ δελ έηνηκε ε ΜΠΔ πσο ζα 

κπεη;»  

 -θ. ΜΠΑΣΗΟ: «εληάμεη, κελ κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, ζα επηζπκνχζα ηνπιάρηζηνλ νη νθηψ 

κειέηεο πνπ έρεη ν Γήκνο Εεξβνρσξίσλ λα είλαη θαηαγεγξακκέλεο εδψ πέξα. Αο ην μεπεξάζνπκε απηφ, 

έλα ζεκαληηθφ θ. Γήκαξρε ιέηε φηη ρξσζηάκε 12.000.000,00 € εγψ βιέπσ φηη ρξσζηάκε 5.500.000,00 

€. Θα πξνηηκνχζα ζην ηερληθφ πξφγξακκα ζηα έξγα πνπ είλαη ζπλερηδφκελα λα έρνπλ δίπια ηελ 

επεμήγεζε ΔΣΔΠ, ΘΖΔΑ, ΑΣΑ γηαηί πνιιά απφ απηά είλαη».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Καιά ζα ηα δνχκε απηά. Πνην ΘΖΔΑ; Ζ θπβέξλεζε δελ μέξεη αθφκα ηη 

γίλεηαη κε ηνλ «ΘΖΔΑ», αθφκα δελ καο έρνπλ πεη πνηα είλαη, ηα ζπκβαζηνπνηεκέλα ζα εμνθιεζνχλ; 

Σα εθηεινχκελα; Σα κε εθηεινχκελα; Σα κε δεκνπξαηεζέληα; Αθφκα είκαζηε ζηνλ αέξα θαη επίζεο 

απηφ πνπ έιεγα θαη ηνλ Κψζηα πξνεγνπκέλσο, γηαηί ηειηθά θάπνηε πξέπεη λα ηα πνχκε έμσ απφ ηα 

δφληηα. Μαο είραλ πεη ην πξφγξακκα Διιάδα έρνπκε θηάζεη ζηνλ Απξίιην, θάλνπκε ηερληθφ πξφγξακκα 

αλ θαη αληί λα θαηαγγείινπκε ην γεγνλφο φηη, ξε αδειθέ πάκε λα θάλνπκε ηερληθφ πξφγξακκα θαη ην 

πεξηβφεην πξφγξακκα Διιάδα πνπ απηφ αθνξά θαζαξά ηελ απηνδηνίθεζε δελ έρε βγεη ζηνλ αέξα, δηφηη 

ζα κπνξνχζακε απφ εθεί λα θιέςνπκε απηά πξαγκαηηθά ηα νπνία κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε, απηέο ηηο 

νθηψ κειέηεο πνπ είπαηε ζα κπνξνχζακε λα ηηο πξνηείλνπκε ζην πξφγξακκα «Διιάδα», κα αθφκα δελ 

έρνπκε ηίπνηε. Βάιεηε ν θ. Ραγθνχζεο ζπλερψο θαη δελ βγαίλεη δεκφζηα λα καο πεη θαη εκάο, λα καο 

ελεκεξψζεη ηη γίλεηαη. Καη νινθιεξψλνπκε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ επαλαιακβάλσ θαη αθφκε γηα ην πξφγξακκα «Διιάδα» ην πεξηβφεην ην νπνίν ζα 

έιπλε ηα πξνβιήκαηα κε 4 δηο δελ βγήθε ζηνλ αέξα. Απηφ δελ είλαη πξφβιεκα γηα εκάο;».  

 -θ.. ΜΠΑΣΗΟ: «Δγψ ζα ππέγξαθα κηα δηακαξηπξία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ έιεγεο φηη ‘άιια καο είπαηε θαη άιια θάλεηε, δώζηε καο ρξήκαηα γηα λα επηβηώζνπκε’. 

Λνηπφλ γηα λα κελ θαζπζηεξψ άιιν, φπνηνο είλαη ππεχζπλνο ηεο ζχληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα 

γξάςεη φηη δπν έξγα ησλ Εεξβνρσξίσλ είλαη δπν θνξέο γξακκέλα. Δίλαη ην ΜΑ Γήκνπ Εεξβνρσξίσλ 

ζην 104 θαη ζην 119 είλαη δπν θνξέο,  θαη φπσο ε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ 

κεηαθνξάο ιπκάησλ νηθηζκψλ Παιαηνρψξαο 78 θαη 92».  

 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Φηιφδνμν ηερληθφ πξφγξακκα 47.000.000,00 € γηα ηελ ελφηεηα ηνπ Γήκνπ 

Αλζεκνχληα 1.219.000,00 € πνπ πέθηνπλ 2,54 ζην φιν πξφγξακκα, πξψελ ελφηεηα Γήκνπ Πνιχγπξνο 

43.051.000,00 € 90%. Απηφο είλαη ν νξζνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ αθαηξέζνπκε απφ ηνλ 

Γήκν Αλζεκνχληα, ηελ ελφηεηα ηνπ Γήκνπ Αλζεκνχληα θάπνηα έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε γχξσ 

ζηηο 900.000,00 € καο κέλνπλ γχξσ ζηα 305.000,00 € απηφ είλαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ζε φηη αθνξά 

φιε ηελ ελφηεηα ηνπ Γήκνπ Αλζεκνχληα. Γελ μέξσ ηη λα πσ γηα ην ζέκα, λα καο πείηε εζείο. Να ππήξρε 

πην θαιφο νξζνινγηζκφο». 

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Σν ηερληθφ πξφγξακκα θαηαξρήλ αθνξά ηελ θεηηλή ρξνληά έηζη? Μεηά ζα 

εηνηκάζνπκε ην επηρεηξεζηαθφ θαη ηα ινηπά, επεηδή κηιήζαηε γηα 300.000,00 € είλαη δήηεκα αλ θαη ν 

Πνιχγπξνο πάξεη 300.000,00 €. Δδψ είπα θαηαγξάθνληαη επαλαιακβάλσ νη πξνηάζεηο θαη κε ηα καχξα 

είλαη ε ζχληαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Ση νξζνινγηζκφο λα ππάξρεη, ήξζαλ νη Πνιπγπξηλνί νη 

πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη ζηνλ θνξέα θαη πξφηεηλαλ απηά, πξνηείλακε θαη εκείο, αιιά ε νπζία είλαη ηη 

ζα πάξεη ν θαζέλαο θέηνο.  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαιακβάλσ θέηνο λα γίλεη ζηελ πξάμε θαλέλα έξγν. Θα γίλνπλ 

κφλν ηα θαηεπείγνληα πξέπεη λα ην θαηαιάβεηε, ζα θάλνπκε απνπιεξσκή πθηζηακέλσλ ρξεψλ, ζα 

ζπλερίζνπκε εηο εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ λα νινθιεξσζνχλ ηα έξγα ηα νπνία είραλ μεθηλήζεη νη 

πξνεγκέλεο δηνηθήζεηο θαη ζα πάξνπκε θαη έλα δάλεην γηα λα ζηαζεί ν Γήκνο ζηα πφδηα ηνπ. Αιιηψο 

δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε δελ γίλεηαη».  

 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Δκείο δειαδή ηη λα πνχκε ζηνπο δεκφηεο εθεί πνπ καο ιέλε, φηη έρνπκε 

ηξία έξγα ζην ηερληθφ πξφγξακκα;»  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «ηνπο δεκφηεο ζα πείηε, ην ηη ζα γίλεη ηειηθά απηή ηελ ρξνληά ζα εμαξηεζεί 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα ςεθηζηεί θαη φρη απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα».  

 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Σν δεκνηηθφ ζρνιείν;».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Σν δεκνηηθφ ζρνιείν ήδε εηνηκάδεηαη πξφηαζε γηα λα εληαρζεί ην ΔΠΑ».  

 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Ναη, δελ ην έρεηε κέζα».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: « Μα είλαη ΔΠΑ θαηαιαβαίλεηε;»  

 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Δληάμεη, ζα κπνξνχζε λα κπεη φκσο».  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: «Ση λα κπεη, απιψο ζα ην πεξηγξάςνπκε;».  
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 -θ. Η. ΗΜΩΝΖ: «Όηαλ θάλνπκε ηερληθφ πξφγξακκα ηη ελλννχκε; Γελ πξέπεη λα πξνζηεζεί; 

Έρνπκε απνρέηεπζε Γαιαξηλνχ, πνπ ν Γαιαξηλφο δελ έρεη απνρέηεπζε θαη ην έρνπκε εδψ κέζα 

7.000,00 €. Έρεηε ζπληήξεζε ππνλφκνπ Μαξαζνχζαο, δελ έρεη απνρέηεπζε»  

 -θ. ΓΖΜΑΡΧΟ: Όηη ζέιεηε κπνξνχκε λα βάινπκε, ην ζέκα είλαη ζηελ πξάμε ηελ ψξα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηη ζα θάλνπκε. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο ελφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηείιαλε φινη απνθάζεηο κε πάξα πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. Απηέο ηηο θαηαγξαθέο ηηο 

έρνπκε φιεο κέζα. Θέισ λα πσ κε ιίγα ιφγηα δειαδή φηη εμαληιήζεθαλ νη άλζξσπνη απφ ηνλ πφλν πνπ 

έρνπλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο, θαηαγξάθνληαο κε ιεπηνκέξεηα φια ηα 

πξνβιήκαηα. Σν ζέκα είλαη ηη νηθνλνκηθφ κπάηδεη ππάξρεη γηα λα ζεθψζνπκε εκείο ην βάξνο σο Γήκνο 

θαη λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε θαηλνχξγηα έξγα θέηνο, κε απηήλ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ έρνπκε 

ζπλαληήζεη θαη έρνπκε κπξνζηά καο.  

 Αλ λνκίδεηε φηη κπνξνχκε, δηφηη θαη ην δάλεην αθφκα πνπ ελδερφκελα ζα πεηχρνπκε λα 

πάξνπκε είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν απφ ηνλ «Καιιηθξάηε» ζε ηη χςνο κπνξεί λα θηάζεη. Θα ζπάεη 

ζε θελά 20% ζχκθσλα κε ηα ηαθηηθά έζνδα θαη ηα ινηπά ζα θηλεζνχκε ζε έλα πιαίζην 2.500.000,00 € 

πεξίπνπ ηη λνκίδεηε 3.000.000,00 € δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε παξαπάλσ δάλεην.  

 Σν ζέκα είλαη φζν κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ θέηνο λα θξαηεζνχκε ζε έλα ελεξγεηηθφ επίπεδν, καο 

ήξζε ήδε δηαηαγή πιεξσκήο γηα ηελ Οξκχιηα, πξνρζέο ήξζε γηα ηνλ Πνιχγπξν, ζπλέρεηα έξρνληαη 

δηαηαγέο πιεξσκήο. Κξίζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ φηη πιένλ κπνξνχλ θαη ηα 

πνιηηηθά δηθαζηήξηα δπζηπρψο, αλεμάξηεηα αλ νη απαηηήζεηο πξνέξρνληαη απφ δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο, 

λα εθδίδνληαη δηαηαγέο πιεξσκήο. ε θνηλνπνηεί ν άιινο δηαηαγή πιεξσκήο θαη κπνξεί λα ζε θάλεη 

θαηάζρεζε.  

 Πιεξνθνξνχκαη ηψξα φηη πέξαζε δηάηαμε ζην λνκνζρέδην πεξί θνξνινγίαο θαη ηα ινηπά, φηη αλ 

αζθεζεί ηειηθά απφ ηνπο Γήκνπο αλαθνπή ηφηε πιένλ δελ κπνξεί ν άιινο λα θάλεη θαηάζρεζε πάλε 

κέρξη ηειεζηδηθίαο, απηφ είλαη κηα αλαθνχθηζε.  

 Σνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε, ηελ πξψηε δηεηία λα αλαπλεχζνπλ νηθνλνκηθά νη Γήκνη λα κπνπλ 

ζε έλα πξφγξακκα, δηφηη πήγαηλε ν θαζέλαο δέζκεπε ηα ιεθηά ζηελ ηξάπεδα θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

πιεξσζνχλ νχηε νη ππάιιεινη, είρακε θηάζεη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο».  

 Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Γεώξγην Γθνιόε: «θ. Πξφεδξε, σο 

πξνο ην ηερληθφ πξφγξακκα γίλεηαη φλησο θαηαγξαθή θάπνησλ πξνβιεκάησλ ζε έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ. Θα ήζεια λα πσ λα βάινπκε γεψηξεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαμηάξρε ππάξρεη έηνηκε άδεηα 

είλαη ζην δεκαξρείν, γηα ηελ πεξηνρή Μηθξνρνινκψληα, δελ μέξσ αλ ππάξρεη κέζα, απφ φηη είδα δελ 

ππάξρεη κέζα λα θαίλεηαη ζαλ θσδηθφο λα θαίλεηαη ζαλ ηίηινο.  

 Δίδα γηα Βξαζηά, ππάξρεη; Αλ ππάξρεη δελ ην πξφζεμα, θαη κηα δεχηεξε δελ μέξσ αλ ζα 

θνιιήζεη θάπνπ αιινχ πάιη πδξεπηηθήο θχζεσο είλαη φζνλ αθνξά αγσγφ κεηαθνξάο, απφ ηελ δεμακελή 

ηεο Γεξαθηλήο, λα βξνχκε ηνλ αγσγφ πνπ είλαη πάλσ απφ ηα λεθξνηαθεία. Δίρακε θάλεη κηα πξνκειέηε 

δελ πξνρψξεζε ιφγσ ρξεκάησλ, γχξσ ζηηο 10.000,00 € απηφ ζα αλαθνπθίζεη ην δίθηπν ηεο παξαιηαθήο 

δψλεο».  

 Καηφπηλ ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

εηζεγεηή γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Πνιπγχξνπ γηα ην έηνο 2011, θαη 

ζε ζχλνιν είθνζη ηξηψλ (23) παξφλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, νη παξαθάησ επηά (7) δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη θ.θ. Μπνγδάλνο Κσλ/λνο, Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο, ηκώλεο Ησάλλεο, Λαθαδάλεο 

Βαζίιεηνο, ηακνύδεο Διεπζέξηνο, Μπάηζηνο Αζηέξηνο, Αβέξεο Αζαλάζηνο ςήθηζαλ αξλεηηθά, ελώ 

νη ππόινηπνη δέθα έμη (16) δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο Γθιάβαο Γεώξγηνο 

Χιηνύκεο Αλδξέαο Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα Ληόληαο Γεώξγηνο αξάληε Μαξία Ενύλε ηέιια Πύξξνο 

Ησάλλεο Πιηάθνο Αζηέξηνο Λαθξόο Αιέμαλδξνο Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο Γθνιόεο Γεώξγηνο 

Βαγησλάο Αζαλάζηνο ςήθηζαλ ζεηηθά. 
 Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 
Σελ έγθξηζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Πνιπγύξνπ έηνπο 2011, ην νπνίν 

έρεη σο εμήο: 
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Κ.Α Α/Α Ονομαζία Έργοσ 
Ενδεικηικός 

Προϋπολογιζμός € 

10                                         
Γηνηθεηηθή 
Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία 

1 Γηακόξθσζε ρώξνπ ζθαγείσλ Πνιπγύξνπ 30.000,00 

2 πληήξεζε αθηλήησλ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο 7.220,00 

3 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Βάβδνπ 7.220,00 

4 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Γαιαξηλνύ 7.220,00 

5 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Γνπκπηώλ 7.220,00 

6 πληήξεζε αθηλήησλ Γ.Κ. Πνιπγύξνπ 7.220,00 

7 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Αγ. Πξνδξόκνπ 7.220,00 

8 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Βξαζηάκσλ 7.220,00 

9 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Οιύλζνπ 7.220,00 

10 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

11 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. αλώλ 7.220,00 

12 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Σαμηάξρε 7.220,00 

13 πληήξεζε αθηλήησλ Γ.Κ. Οξκύιηαο 7.220,00 

14 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο 7.220,00 

15 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ 7.220,00 

16 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Κξήκλεο 7.220,00 

17 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Μαξαζνύζαο 7.220,00 

18 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Παιαηόρσξαο 7.220,00 

19 πληήξεζε αθηλήησλ Σ.Κ. Ρηδώλ 7.220,00 

20 
Δπηζθεπή ζηέγεο Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 
Πνιπγύξνπ 4.200,00 

15                                        
Τπεξεζίεο 
Πνιηηηζκνύ 
Αζιεηηζκνύ 
Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο 

1 
Σνπνζέηεζε εηδηθνύ ηάπεηα ζην γήπεδν κπάζθεη 
ζην Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Γαιάηηζηα  40.000,00 

2 Καηαζθεπή βνεζεηηθνύ γεπέδνπ ζηνλ Πνιύγπξν 600.000,00 

3 
Δζσηεξηθέο δηαξπζκίζεηο & επηζθεπέο αλαβάζκηζε 
δεκνηηθνύ ζεάηξνπ Πνιπγύξνπ 540.000,00 

4 
Καηαζθεπή πξόηππνπ δεκνηηθνύ γεξνθνκείνπ 
Πνιπγύξνπ - απνπεξάησζε 900.000,00 

5 
Καηαζθεπή πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζηε ζέζε Άγ. 
Υξηζηόθνξνο Γ.Γ. Σαμηάξρε 50.000,00 

6 πληήξεζε νηθίαο Κόηζηαλνπ 1.000,00 

7 Αλαζηήισζε νηθίαο Γηαλληνύ 6.984,00 

8 
Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Κέληξνπ 
Νεόηεηαο (κειέηε γηα δηακόξθσζε ρώξνπ) 6.984,00 

9 Αλάπιαζε παιηνύ ειαηνπξγείνπ 1.000,00 

10 πληήξεζε ζηέγεο δεκνηηθνύ ζεάηξνπ Πνιπγύξνπ 45.000,00 

11 Αμηνπνίεζε Μνιπβδόππξγνπ Καιπβώλ 6.984,00 

12 
Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ αλνηθηνύ 
ζεάηξνπ Πνιπγύξνπ 6.984,00 

13 Καηαζθεπή θιεηζηνύ θνιπκβεηεξίνπ Πνιπγύξνπ 1.000,00 

14 Δπηζθεπή ζηέγεο θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ 250.000,00 

15 
πληήξεζε απνδπηεξίσλ ηνπ δεκνηηθνπ γεπέδνπ 
Καιπβώλ 6.984,00 

16 Σνπνζέηεζε κλεκείνπ ζηελ πιαηεία Ζξώνπ 6.984,00 

17 
Αλαθαίληζε παιαηώλ ζθαγείσλ θαη κεηαηξνπή ζε 
θηίξην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 63.396,68 

18 
Παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκό "Φαθνύδηα" Γ. 
Οξκύιηαο (αξρηηεθηνληθά) 6.078,74 
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19 
Παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκό "Φαθνύδηα" Γ. 
Οξκύιηαο (ηνπνγξαθηθά) 966,53 

20 
Καηαζθεπή γεπέδνπ 5x5 ζηνλ νηθηζκό "Φαθνύδηα" 
Γ. Οξκύιηαο 189.649,01 

21 
Αξρηηεθηνληθή κειέηε δηακόξθσζεο 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ γεπέδνπ Παιηόρσξαο 4.205,94 

22 
ηαηηθή κειέηε θεξθίδσλ - ηνηρίσλ γεπέδνπ 
Παιαηόρσξαο 3.849,04 

23 Καηαζθεπή αλνηρηνύ ζεάηξνπ  185.195,64 

24 Οινθιήξσζε θεξθίδσλ γεπέδνπ Γ.Γ. Οιύλζνπ  93.622,79 

25 
Καηαζθεπή ριννηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ 
Αγ. Πξνδξόκνπ  62.365,84 

26 

πκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
Γ.Γ. Βάβδνπ ηνπ Γήκνπ Αλζεκνύληα 12.918,40 

27 

Καηαζθεπή γεπέδνπ 5x5 θαη απνδπηεξίσλ ζην 
ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Γ.Γ. Γαιάηηζηαο 
ηνπ Γήκνπ Αλζεκνύληα 10.477,21 

28 
Θεκαηηθό Πάξθν γηα ηελ πξνβνιή παξαδνζηαθώλ 
επαγγεικάησλ (πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο) 12.509,91 

25                                                            
Τπεξεζία 
Ύδξεπζεο 
Άξδεπζεο  

Απνρέηεπζεο 

1 Αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηνλ Σαμηάξρε 70.000,00 

2 Αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηα αλά 60.000,00 

3 Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ Γεξαθηλή 100.000,00 

4 

Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαη εθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκώλ Καιπβώλ θαη 
Πνιπγύξνπ  Γήκνπ Πνιπγύξνπ 26.279.235,79 

5 

Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο (Vacuum) θαη εγθαηάζηαζε  
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκνύ Οξκύιηαο Γήκνπ 
Πνιπγύξνπ  9.862.709,64 

6 
Αληηπιεκκπξηθή κειέηε Σ.Γ. Οιύλζνπ (Γεσηερληθή 
κειέηε επζηάζεηαο πξαλώλ) 2.200,00 

7 
Αληηπιεκκπξηθή κειέηε Σ.Γ. Οιύλζνπ (Γεσινγηθή 
κειέηε) 2.200,00 

8 

Γεσηερληθή έξεπλα ησλ αληιηνζηαζίσλ κεηαθνξάο 
ιπκάησλ ζηελ Οξκύιηα  ζηα Φαθνύδηα ζην 
Βαηνπέδη ηεο Γ.Δ. Οξκύιηαο 8.600,00 

9 

πληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη έιεγρν θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαζαξηζκνύ πόζηκνπ 
λεξνύ Γ.Γ. Σαμηάξρε 4.500,00 

10 Αληηπιεκκπξηθό έξγν ζην Γ.Γ. Οιύλζνπ 2.026.000,00 

11 

Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ & εγθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκώλ Καιπβώλ & 
Πνιπγύξνπ 27.000.000,00 

12 
Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ & εγθαηάζηαζε 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκνύ Οιύλζνπ 4.478.894,00 

13 Καηαζθεπή δεμακελήο ύδξεπζεο ζηε Μαξαζνύζα 100.000,00 

14 πληήξεζε βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γαιάηηζηαο 50.000,00 

15 Μειέηε βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γνπκπηώλ 20.000,00 

16 Αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηελ Οξκύιηα 50.000,00 

17 
Καηαζθεπή αγσγνύ ζην αξδεπηηθό ζηε 
ζέζε"Καςάιηα" 50.000,00 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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18 
Αλόξπμε γεώηξεζεο ζηελ παξαιηαθή δώλε 
Γεξαθηλήο 80.000,00 

19 Αλόξπμε γεώηξεζεο ζηα Βξάζηακα 80.000,00 

20 
Αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο Βξαζηάκσλ 100.000,00 

21 
Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ 
ζηελ πεξηνρή "ηξαηνινγία" Πνιπγύξνπ 50.000,00 

22 

Μειέηε απνθαηάζηαζεο - βειηίσζεο πθηζηάκελσλ 
δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο Πνιπγύξνπ, 
Βξαζηάκσλ θαη αλώλ (Ύδξεπζε Βξαζηάκσλ θαη 
αλώλ) 212.186,84 

23 

Μειέηε απνθαηάζηαζεο - βειηίσζεο πθηζηάκελσλ 
δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο Πνιπγύξνπ, 
Βξαζηάκσλ θαη αλώλ (Ύδξεπζε Πνιπγύξνπ) 363.309,90 

24 Μειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Πνιπγύξνπ 95.387,62 

25 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Κ. Γαιάηηζηαο 7.220,00 

26 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Βάβδνπ 7.220,00 

27 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Γαιαξηλνύ 7.220,00 

28 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Γνπκπηώλ 7.220,00 

29 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Κ. Πνιπγύξνπ 7.220,00 

30 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Αγ. Πξνδξόκνπ 7.220,00 

31 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Βξαζηάκσλ 7.220,00 

32 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Οιύλζνπ 7.220,00 

25                                   
Τπεξεζία 
Ύδξεπζεο 
Άξδεπζεο  

Απνρέηεπζεο 

33 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

34 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. αλώλ 7.220,00 

35 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Σαμηάξρε 7.220,00 

36 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Κ. Οξκύιηαο 7.220,00 

37 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο 7.220,00 

38 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ 7.220,00 

39 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Κξήκλεο 7.220,00 

40 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Μαξαζνύζαο 7.220,00 

41 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Παιαηόρσξαο 7.220,00 

42 πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Ρηδώλ 7.220,00 

43 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Γ.Κ. Γαιάηηζηαο 7.220,00 

44 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Βάβδνπ 7.220,00 

45 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Γαιαξηλνύ 7.220,00 

46 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Γνπκπηώλ 7.220,00 

47 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Γ.Κ. Πνιπγύξνπ 7.220,00 

48 
πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Αγ. 
Πξνδξόκνπ 7.220,00 

49 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Βξαζηάκσλ 7.220,00 

50 
πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. 
Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

51 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. αλώλ 7.220,00 

52 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Σαμηάξρε 7.220,00 

53 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Γ.Κ. Οξκύιηαο 7.220,00 

54 
πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. 
Γεξνπιαηάλνπ 7.220,00 

55 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Κξήκλεο 7.220,00 

56 
Δπέθηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 
Πνιπγύξνπ 6.984,00 

57 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. 7.220,00 
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Παιαηόρσξαο 

58 πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο Σ.Κ. Ρηδώλ 7.220,00 

59 

πληήξεζε δεμακελώλ - πεγώλ - γεσηξήζεσλ ζηα 
Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ (Τπνέξγν: πληήξεζε θαη 
επέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο ζηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 22.000,00 

60 
Δπέθηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 
Πνιπγύξνπ 6.980,44 

61 
πληήξεζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γεκ. 
Γηακεξηζκάησλ 6.982,34 

62 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ θεληξηθνύ δηθηύνπ Γ.Γ. 
Γήκνπ Πνιπγύξνπ 6.983,07 

63 
Δπηζθεπή ηερληθνύ νκβξίσλ πδάησλ ζην Γ.Γ. 
Οιύλζνπ 7.101,13 

64 Καηαζθεπή δηθηύσλ ππνλόκσλ ζηνλ Πνιύγπξν 6.982,96 

65 Δπέθηαζε δηθηύσλ ππνλόκσλ 4.954,45 

66 
Αληηπιεκκπξηθό έξγν ζην Γ.Γ. Οιύλζνπ 
(Σνπνγξαθηθή κειέηε) 13.124,27 

67 
Αληηπιεκκπξηθό έξγν ζην Γ.Γ. Οιύλζνπ 
(Πεξηβαιινληηθή κειέηε) 7.869,18 

68 
Αληηπιεκκπξηθό έξγν ζην Γ.Γ. Οιύλζνπ 
(Τδξαπιηθή κειέηε) 13.180,84 

69 
Μειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ ζε 
ηκήκαηα ηνπ Γ.Γ. Αγ. Πξνδξόκνπ 11.562,00 

70 
Γεσθπζηθή έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο 
ηνπ πθηζηάκελνπ ζνισηνύ νρεηνύ Πνιπγύξνπ 7.438,84 

71 
Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ ζην Γ.Γ. 
Σαμηάξρε 8.980,00 

72 Αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην Γ.Γ. αλώλ 131.662,48 

73 

Αληηθαηάζηαζε αγσγώλ ακηάληνπ ηκήκαηνο 
εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο λένπ νηθηζκνύ 
Παιαηνθάζηξνπ  144.156,16 

25                                     
Τπεξεζία 
Ύδξεπζεο  
Άξδεπζεο  

Απνρέηεπζεο 

74 
Μειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο νηθηζκώλ 
Γήκνπ Οξκύιηαο 96.207,40 

75 

Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΠΠΔ) 
πζηήκαηνο κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη Δ.Δ.Λ. νηθ. 
Μεηακόξθσζεο Γ. Οξκύιηαο  6.990,80 

76 

Πξνθαηαξηηθή Τδξαπιηθή κειέηε έξγσλ κεηαθνξάο 
Λπκάησλ θαη Δ.Δ.Λ νηθ. Μεηακόξθσζεο Γ. 
Οξκύιηαο  11.647,80 

77 

Πξνθαηαξηηθή Ζ/Μ κειέηε έξγσλ κεηαθνξάο 
Λπκάησλ θαη Δ.Δ.Λ νηθ. Μεηακόξθσζεο Γ. 
Οξκύιηαο  3.868,05 

78 
Αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ ζην δίθηπν 
ύδξεπζεο Γ. Οξκύιηαο 7.599,45 

79 
ΜΠΔ Μειέηεο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο ζηε ζέζε 
"ΚΔΡΑΜΗΓΑ" ηνπ Γ.Γ. Παιαηόρσξαο 4.812,50 

80 
ΜΠΔ Μειέηεο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο ζηε ζέζε 
"ΚΛΔΦΣΖ ΒΡΤΖ" ηνπ Γ.Γ. Ρηδώλ 4.812,50 

81 

Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε γηα ηε δηέιεπζε 
αγσγώλ κεηαθνξάο ιπκάησλ ησλ νηθηζκώλ 
Παιαηόρσξαο θαη Ρηδώλ ζηηο Δ.Δ.Λ. Γ. 
Εεξβνρσξίσλ 13.591,50 

82 
Τδξαπιηθή κειέηε αγσγώλ κεηαθνξάο ιπκάησλ 
Γ.Γ. Παιαηόρσξαο ζηηο Δ.Δ.Λ. Γ. Εεξβνρσξίσλ 13.788,30 
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83 
Τδξαπιηθή κειέηε αγσγώλ κεηαθνξάο ιπκάησλ 
Γ.Γ. Ρηδώλ ζηηο Δ.Δ.Λ. Γ. Εεξβνρσξίσλ 10.332,00 

84 
Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ αγσγώλ κεηαθνξάο 
ιπκάησλ ζηηο Δ.Δ.Λ. Γ. Εεξβνρσξίσλ 3.841,29 

85 
Μ.Π.Δ. Αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Γ.Γ. 
Μαξαζνύζαο 5.377,67 

86 
Σνπνγξαθηθή κειέηε Αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Γ.Γ. Μαξαζνύζαο 9.950,70 

87 
Τδξαπιηθή κειέηε Αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 
Γ.Γ. Μαξαζνύζαο 13.812,90 

88 
Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηύσλ 
απνρέηεπζεο ζηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 99.163,09 

89 
Δπέθηαζε Γηθηύσλ Απνρέηεπζεο ζηα Γ.Γ. ηνπ 
Γήκνπ 44.100,00 

90 
Καιιηέξγεηα πεγήο ύδξεπζεο ηνπ Γ.Γ. Κξήκλεο 
ζηε ζέζε "Πιαηάλη" 4.905,18 

91 
πληήξεζε θαη επέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο ζηα 
Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 22.569,93 

92 
Δμνπιηζκόο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο Γ.Γ. 
Μαξαζνύζαο (θαηαζθεπή δηθηύνπ) 13.960,00 

93 Λεηηνπξγηθέο βειηηώζεηο Δ.Δ.Λ. Οξκύιηαο  1.929,95 

94 Μ.Π.Δ. Δ.Δ.Λ Γ. Εεξβνρσξίσλ 8.339,40 

95 
Απνθαηάζηαζε αγσγνύ νκβξίσλ πδάησλ ζην Γ.Γ. 
Ρηδώλ 3.565,77 

96 Καηαζθεπή ζσιελσηώλ ζην Γ.Γ. Παιαηόρσξαο 7.217,76 

97 
Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ νκβξίσλ πδάησλ ησλ 
Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 5.926,68 

98 Δπέθηαζε δηθηύνπ ππνλόκσλ ζην Γ.Γ. Ρηδώλ 5.274,86 

 
99 

πληήξεζε-Δπηζθεπή αξδεπηηθώλ-πδξεπηηθώλ 
δηθηύσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 300.000,00 

20                         
Τπεξεζία 

Καζαξηόηεηαο 
Ζι/θσηηζκνύ 

1 Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ζην Γ.Γ. Σαμηάξρε  25.124,47 

2 
Σερληθή κειέηε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο 
ΥΑΓΑ Οξκύιηαο 7.698,08 

3 Ζιεθηξνθσηηζκόο εηζόδνπ Οξκύιηαο (Β θάζε) 961,86 

4 Ζιεθηξνθσηηζκόο θεληξηθήο πιαηείαο Οξκύιηαο 1.095,93 

5 Καζαξηζκόο ρσκαηεξώλ Πνιπγύξνπ 6.984,00 

6 πληήξεζε απνθαηεζηεκέλσλ ΥΑΓΑ Πνιπγύξνπ 6.984,00 

7 

Γηακόξθσζε πξαλώλ θαη εζσηεξηθώλ δσλώλ 
θπθινθνξίαο εληόο ηεο παιηάο ρσκαηεξεο 
Πνιπγύξνπ 6.984,00 

8 
Ζιεθηξνθσηηζκόο πιαηείαο ζηε ζέζε "Πεγάδη" θαη 
παξάδξνκσλ ζην Γ.Γ. Παιαηόρσξαο 21.966,23 

9 Πξνζηαζία ρσκαηεξώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 42.351,71 

30                                                     
Τπεξεζία 
Σερληθώλ 

1 
Καηαζθεπή ηνηρείσλ αληηζηήξημεο ζην 
Πιαηαλνρώξη 10.000,00 

2 Οινθιήξσζε ζθαγείσλ Αξλαίαο  100.000,00 

3 
πληεξήζε δεκνηηθώλ θαηαζθελώζεσλ Σ.Κ. 
Μεηακόξθσζεο  60.000,00 

4 
Βειηίσζε  γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δξόκνπ 
ζηελ Πιαηάλα Μαξαζνύζαο 275.000,00 

5 
Αζθαιηόζηξσζε δξόκνπ ζηελ πεξηνρή "Έμη 
Βξύζεσλ" 7.220,00 

6 Γσδεθαζέζην Γεκνηηθό ρνιείν Γαιάηηζηαο 3.525.000,00 
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7 
Αλέγεξζε 4νπ Νεπηαγσγείνπ Πνιπγύξνπ ζηα 
"Δπαγγειηλάδηθα" ΟΚ 

8 
Αλέγεξζε 6νπ νινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
Γεξαθηλήο - Καιπβώλ ΟΚ 

9 
Αλέγεξζε  λέσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ζηελ πεξηνρή 
"Άγηνο Βιάζεο" 3.283.000,00 

10 Οινθιήξσζε παξάθακςεο Βξαζηάκσλ 2.820.000,00 

11 
Οινθιήξσζε θεληξηθήο νδνπνηίαο νδνύ 
πεξαησζέληνο αλαδαζκνύ Ρηδώλ 4.284.000,00 

12 
Αγξνηηθή νδνπνηία Οξκύιηαο Πνιπγύξνπ κέρξη 
θόκβν Αγ. Γεκεηξίνπ 5.500.000,00 

13 

Οινθιήξσζε θεληξηθήο αγξνηηθήο νδνπνηίαο νδνύ 
πεξαησζέληνο αλαδαζκνύ πεξηνρήο Γαιάηηζηαο 
Γνπκπηώλ 5.800.000,00 

14 Δπηζθεπή νδνζηξσκάησλ Γ.Γ. Οξκύιηαο 6.227,24 

15 Αζηηθέο αλαπιάζεηο ζηνλ Πνιύγπξν 3.900.000,00 

16 
Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
νηθηζκνύ Οξκύιηαο 984.000,00 

17 

Δλίζρπζε θέξνληνο νξγαληζκνύ θαη 
απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν 
Γεξαθηλήο 200.000,00 

18 

Γεσηερληθή κειέηε - έξεπλα γηα ην έξγν: θαηαζθεπή 
6ζ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιπβώλ Γήκνπ 
Πνιπγύξνπ 8.597,70 

19 
ηαηηθή κειέηε γηα ην έξγν: θαηαζθεπή 6ζ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  Καιπβώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 4.243,50 

20 
Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην έξγν: θαηαζθεπή 6ζ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  Καιπβώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 8.597,70 

21 
Ζ/Μ κειέηε γηα ην έξγν: θαηαζθεπή 6ζ Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Καιπβώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 4.243,50 

22 
Οινθιήξσζε πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή 
ηαδίνπ 4.782,72 

23 Οξηνζέηεζε ξέκαηνο ζην Παιαηόθαζηξν 14.022,00 

24 

Αλαζύζηαζε ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ & 
εθαξκνγή ξπκνηνκίαο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
Παιαηνθάζηξνπ 14.022,00 

25 Αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 73.800,00 

26 
Γηακόξθσζε δξόκνπ πξνο Αγ. Γεκήηξην 
Γεξνπιαηάλνπ - Παξζελνκάξηπξνο 120.000,00 

27 
Μειέηε γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο ζθαγείσλ 
Γαιάηηζηαο 20.000,00 

28 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε - Πξάμε 
Δθαξκνγήο ρεδίνπ πόιεο Γήκνπ Οξκύιηαο 100.000,00 

29 Κξαζπεδώζεηο - πιαθνζηξώζεηο 123.000,00 

30 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Αγ. Πξνδξόκνπ 
(Κηεκαηνγξάθεζε) 5.200,00 

31 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Αγ. Πξνδξόκνπ 
(Πνιενδνκηθή κειέηε, βειηίσζε) 5.900,00 

32 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Αγ. Πξνδξόκνπ 
(Πξάμε Δθαξκνγήο) 9.500,00 

33 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Βξαζηάκσλ 
(δηόξζσζε θηεκαηνγξάθεζεο) 11.426,02 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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34 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Βξαζηάκσλ 
(δηόξζσζε πνιενδνκηθήο κειέηεο) 4.850,44 

35 
Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε Βξαζηάκσλ 
(Τςνκεηξηθή κειέηε νδώλ) 4.739,83 

36 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Γ.Κ. 
Γαιάηηζηαο 7.220,00 

37 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Βάβδνπ 7.220,00 

38 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Γαιαξηλνύ 7.220,00 

39 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Γνπκπηώλ 7.220,00 

40 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Γ.Κ. 
Πνιπγύξνπ 7.220,00 

30                                                     
Τπεξεζία 
Σερληθώλ 

41 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. Αγ. 
Πξνδξόκνπ 7.220,00 

42 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Βξαζηάκσλ 7.220,00 

43 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Οιύλζνπ 7.220,00 

44 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

45 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
αλώλ 7.220,00 

46 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Σαμηάξρε 7.220,00 

47 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Γ.Κ. 
Οξκύιηαο 7.220,00 

48 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Μεηακόξθσζεο 7.220,00 

49 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Γεξνπιαηάλνπ 7.220,00 

50 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Κξήκλεο 7.220,00 

51 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Μαξαζνύζαο 7.220,00 

52 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ.Κ. 
Παιαηόρσξαο 7.220,00 

53 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Σ. Κ. 
Ρηδώλ 7.220,00 

54 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο 7.220,00 

55 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Βάβδνπ 7.220,00 

56 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Γαιαξηλνύ 7.220,00 

57 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Γνπκπηώλ 7.220,00 

58 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Κ. Πνιπγύξνπ 7.220,00 

59 
πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Αγ. 
Πξνδξόκνπ 7.220,00 

60 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Βξαζηάκσλ 7.220,00 

61 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Οιύλζνπ 7.220,00 

62 
πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. 
Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

63 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. αλώλ 7.220,00 

64 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Σαμηάξρε 7.220,00 

65 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Γ.Κ. Οξκύιηαο 7.220,00 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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66 
πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. 
Μεηακόξθσζεο 7.220,00 

67 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ 7.220,00 

68 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Κξήκλεο 7.220,00 

69 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Μαξαζνύζαο 7.220,00 

70 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Παιαηόρσξαο 7.220,00 

71 πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ Σ.Κ. Ρηδώλ 7.220,00 

72 

Γεσινγηθόο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 
έξγνπ "Βειηίσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο νδνύ 
ζηελ πεξηνρή "Έμη Βξύζεο" Πνιπγύξνπ" 7.954,68 

73 
Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο νδνπνηίαο νδνύ 
πξόζβαζεο ΥΤΣΑ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 4.370,00 

74 
Γεσηερληθή κειέηε - έξεπλα γηα ην έξγν: θαηαζθεπή 
6ζ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γ.Γ. Πνιπγύξνπ 8.597,70 

75 
Αζθαιηόζηξσζε νδώλ ζηνλ ηζηνξηθό ηζηό 
Πνιπγύξνπ 6.982,92 

76 Αζθαιηνζηξώζεηο δεκνηηθώλ νδώλ 6.983,29 

77 πληήξεζε θξαζπεδνξείζξσλ 7.101,38 

78 
Σζηκεληόζηξσζε δξόκσλ δεκνηηθώλ 
δηακεξηζκάησλ 7.101,34 

79 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίσλ από βιάβεο 7.218,16 

80 Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ Γ.Γ. 6.708,92 

81 πληήξεζε κηθξνέξγσλ Γ.Γ. 6.983,87 

82 Σζηκεληόζηξσζε δξόκσλ Πνιπγύξνπ 5.320,55 

83 
Έξγα ππνδνκήο ζε λέν-ξπκνηνκεζείζεο πεξηνρέο 
ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 6.983,98 

30                                            
Τπεξεζία 
Σερληθώλ 

84 
Καηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ ζηελ πεξηνρή 
"Λνύθη" Πνιπγύξνπ 6.983,71 

85 
Απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ 
Πνιπγύξνπ 6.980,13 

86 

Μειέηε ΖΛΜ Γεξνθνκείνπ Πνιπγύξνπ (Έιεγρνο - 
ζπκπιήξσζε ΖΛΜ κειεηώλ ύδξεπζεο, 
ππξόζβεζεο θιπ) 2.894,51 

87 
Γεσηερληθή έξεπλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ 
ζην Γεκνηηθό ρνιείν Γεξαθηλήο 8.000,29 

88 
Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Γεξαθηλήο 1.845,00 

89 
Κπθινθνξηαθή κειέηε Πνιπγύξνπ (θσηεηλή 
ζεκαηνδόηεζε θπθινθνξηαθώλ θόκβσλ) 4.323,14 

90 
ηαηηθή κειέηε γηα ηε βειηίσζε ηεο θέξνπζαο 
ηθαλόηεηαο νδνύ "Έμη Βξύζεο" Πνιπγύξνπ 4.202,01 

91 
Μειέηε ΖΛΜ Γεξνθνκείνπ Πνιπγύξνπ (ύληαμε 
ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο) 3.514,97 

92 ύληαμε ΓΠ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ Ν. Υαιθηδηθήο 90.980,77 

93 

Απνηύπσζε - Κηεκαηνγξάθεζε - Τςνκεηξηθή 
κειέηε θαη Πξάμε Δθαξκνγήο ζην έδαθνο ησλ 
πεξηνρώλ επέθηαζεο πνπ θαζνξίδεη ην ΓΠ 
Πνιπγύξνπ (απνπιεξσκή) 193.000,00 

94 Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζηελ πεξηνρή "Λνύθη" 72.737,37 

95 
Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζην Γ.Γ. 
Παιαηνθάζηξνπ  91.159,72 

96 Έξγα ππνδνκήο ζην Γ.Γ. Βξαζηάκσλ  28.011,22 

97 Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζην Γ.Γ. Σαμηάξρε  18.222,04 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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98 
Έξγα ππνδνκήο ζηελ επέθηαζε νηθηζκνύ ηεο 
Γεξαθηλήο 44.765,16 

99 
Έξγα ππνδνκήο ζηελ επέθηαζε νηθηζκνύ ησλ 
Καιπβώλ  51.046,06 

100 Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζην Γ.Γ. Οιύλζνπ  2.243,69 

101 Έξγα ππνδνκήο ζην Γ.Γ. Σαμηάξρε  18.565,20 

102 
Έξγα ππνδνκήο θαη αζθαιηνζηξώζεηο επί ηεο 
νδνύ Πιάησλνο  21.841,14 

103 
Βειηίσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο νδνύ ζηελ 
πεξηνρή "Έμη Βξύζεο" Πνιπγύξνπ  55.865,58 

104 Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζην Γ.Γ. Βξαζηάκσλ  102.471,98 

105 Γηακόξθσζε εηζόδσλ Γ.Γ. αλώλ  48.962,93 

106 
Γηακόξθσζε πιαηείαο έκπξνζζελ ηεο 
Μεηξόπνιεο  33.322,40 

107 Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ ζηηο Καιύβεο  92.888,82 

108 

Κηεκαηνγξάθεζε έθηαζεο Γ.Γ.Γαιαξηλνύ - 
Αλαηνιηθά ηνπ δξόκνπ Γαιαξηλνύ - Δζληθήο νδνύ 
Θεζζαινλίθεο - Πνιπγύξνπ 3.092,76 

109 

Κηεκαηνγξάθεζε έθηαζεο Γ. Γ. Γαιαξηλνύ - 
Γπηηθά ηνπ δξόκνπ Γαιαξηλνύ - Δζληθήο νδνύ 
Θεζζαινλίθεο - Πνιπγύξνπ 10.301,40 

110 

Κηεκαηνγξάθεζε - Πνιενδόκεζε θαη Πξάμε 
Δθαξκνγήο επεθηάζεσλ νηθηζκνύ Γ.Γ. Γαιάηηζηαο 
Γήκνπ Αλζεκνύληα 300.000,00 

111 
Καηαζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ ΥΤΣΑ Γήκνπ 
Αλζεκνύληα 854.999,98 

112 
Απνθαηάζηαζε - επαλάρξεζε Αλεκόκπινπ 
Οξκύιηαο (ηεύρε δεκνπξάηεζεο)  4.220,43 

113 
Απνθαηάζηαζε - επαλάρξεζε Αλεκόκπινπ 
Οξκύιηαο (ζηαηηθά)  3.966,99 

114 
Απνθαηάζηαζε - επαλάρξεζε Αλεκόκπινπ 
Οξκύιηαο (ηνπνγξαθηθά) 555,97 

Τπεξεζία 
Σερληθώλ 

115 
Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζηα Φαθνύδηα 
(ηνπνγξαθηθή & πνιενδνκηθή κειέηε)  14.001,76 

116 Δζσηεξηθή νδνπνηία νηθηζκνύ Φαθνύδηα 6.485,22 

117 Δζσηεξηθή νδνπνηία νηθηζκνύ Βαηνπεδίνπ 6.514,32 

118 Αλαπιάζεηο - δηακνξθώζεηο Γ.Γ. Οξκύιηαο 20.173,13 

119 
Γεσινγηθή έξεπλα - κειέηε ζηα πιαίζηα ηεο Β' 1 
θάζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ 6.534,00 

120 
Ζ/Μ κειέηε δηώξνθνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ζην 
Γ.Γ. Παιαηόρσξαο 4.050,39 

121 

Δπηθαηξνπνίεζε θηεκαηνγξάθεζεο - 
Πνιενδόκεζε - Πξάμε εθαξκνγήο ζε πεξηνρή ηνπ 
νηθηζκνύ Παιαηόρσξαο ηνπ Γήκνπ Εεξβνρσξίσλ 125.802,58 

122 

Δπηθαηξνπνίεζε θηεκαηνγξάθεζεο - 
Πνιενδόκεζε - Πξάμε εθαξκνγήο ζε πεξηνρή ηνπ 
νηθηζκνύ Ρηδώλ ηνπ Γήκνπ Εεξβνρσξίσλ 103.332,30 

123 Σνηρία αληηζηήξημεο Γ.Γ. Γεξνπιαηάλνπ - Ρηδώλ 5.673,00 

124 Αζθαιηόζηξσζε δξόκσλ ζηα Γ.Γ ηνπ Γήκνπ 2.427,50 

125 
Αζθαιηόζηξσζε δξόκσλ ζηα Γ.Γ ηνπ Γήκνπ (β 
θάζε) 17.000,00 

126 
Γηακνξθώζεηο - θαηαζθεπή ηνηρίσλ ζηνλ θόκβν 
Γ.Γ. Ρηδώλ θαη Γ.Γ. Παιαηόρσξαο 15.500,00 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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127 Αλάπιαζε θεληξηθνύ δξόκνπ Παιαηόρσξαο 205.000,00 

128 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Γ.Γ. Κξήκλεο 76.000,00 

129 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Γ.Γ. Μαξαζνύζαο 43.107,40 

130 
Οινθιήξσζε αζθαιηνζηξώζεσλ ζηα Γ.Γ. ηνπ 
Γήκνπ 96.425,26 

131 
Κξαζπέδσζε - πιαθόζηξσζε ζην Γ.Γ. 
Παιαηόρσξαο 34.856,04 

132 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο 1.500,00 

133 Αζθαιηόζηξσζε δξόκσλ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 2.427,50 

134 
Δπηζηξώζεηο ζηνλ θεληξηθό δξόκν ηνπ Γ.Γ. 
Παιαηόρσξαο 7.195,50 

135 Κξαζπέδσζε εληόο ηνπ νηθ. Γ.Γ. Μαξαζνύζαο 7.154,54 

136 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο 500,00 

137 
Καηαζθεπή δηάλνημε αγξνηηθώλ δξόκσλ ζην Γ.Γ. 
Παιαηόρσξαο 3.690,00 

138 Καηαζθεπή ηνηρίνπ ζην ρώξν ηνπ Γεκαξρείνπ 6.270,95 

35                                    
Τπεξεζία 
Πξαζίλνπ 

1 πληήξεζε πάξθσλ Γνπκπηώλ 7.220,00 

2 Μειέηε βνζθντθαλόηεηαο Γήκνπ Πνιπγύξνπ 10.000,00 

3 
Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο θαη πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γ.Γ. Ρηδώλ 200.000,00 

4 

Καηαζθεπή πάξθνπ θαη δηακόξθσζε 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ έκπξνζζελ ησλ απνζεθώλ 
Καιπβώλ αξηζ. κει. 246/09 54.071,97 

45                                               
Τπεξεζία 

Νεθξνηαθείσλ 

1 Δζσηεξηθή δηαξξύζκηζε λεθξνηαθείνπ Οξκύιηαο 6.969,18 

2 
πληήξεζε ηνηρίνπ παιηάο πεξίθξαμεο 
λεθξνηαθείνπ Οξκύιηαο 7.995,00 

3 
Καηαζθεπή πεξίθξαμεο ρώξνπ θνηκεηεξίσλ Γ.Γ. 
Μεηακόξθσζεο 9.225,00 

4 Καηαζθεπή ηάθσλ 123.000,00 

5 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο 7.220,00 

6 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Βάβδνπ 7.220,00 

7 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ. Κ. Γαιαξηλνύ 7.220,00 

8 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Γνπκπηώλ 7.220,00 

9 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Γ.Κ. Πνιπγύξνπ 7.220,00 

10 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Αγ. Πξνδξόκνπ 7.220,00 

11 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Βξαζηάκσλ 7.220,00 

12 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Οιύλζνπ 7.220,00 

13 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Παιαηνθάζηξνπ 7.220,00 

14 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. αλώλ 7.220,00 

15 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ. Κ. Σαμηάξρε 7.220,00 

16 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Γ.Κ. Οξκύιηαο 7.220,00 

17 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο 7.220,00 

18 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Γεξνπιάηαλνπ 7.220,00 

19 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Κξήκλεο 7.220,00 

20 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Μαξαζνύζαο 7.220,00 

21 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Παιαηόρσξαο 7.220,00 

22 πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Σ.Κ. Ρηδώλ 7.220,00 

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΞΜ-Η
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23 
Γηακόξθσζε ρώξνπ λεθξνηαθείσλ ζην Γ.Γ. 
Σαμηάξρε 6.983,82 

24 Καιισπηζκόο βειηίσζε ρώξνπ - λεθξνηαθείσλ 7.076,44 

25 
Έξγν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο λεθξνηαθείσλ 
Πνιπγύξνπ 6.983,57 

26 Καηαζθεπή ηάθσλ λεθξνηαθείσλ αξηζ. κει. 283/06 1.605,27 

   ύλνιν: 111.111.737,89 

 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 157/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 30-3-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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