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Π Ρ Α Κ Σ Θ Κ Ο  

 ηηρ 18/2011 ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 18/8.9.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παπίζηαηαι ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Φιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Φξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Σηκώλεο Ησάλλεο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 Σαξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε Σηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

10 Σνθνηάζηνο Φξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Φξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

13 Γεκεηξηάδεο Φξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΕ  

 

 

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

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη 

Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) 

Μασαίπαρ Ανδπέαρ, Σ.Κ. Μεηαμόπθωζηρ, β) απαθίδηρ Αναζηάζιορ, Δ.Κ. Οπμύλιαρ, 

Ρόκος Άννα, Δ.Κ. Πολςγύπος. 

 

Απιθμόρ θέμαηορ: 3
ο
  Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Μακεδονίαρ Θπάκηρ 2007-2013 

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 7 Κώδικαρ θεμαηικήρ 

πποηεπαιόηηηαρ 45 Διασείπιζη και διανομή ύδαηορ (πόζιμο 

νεπό) 

Απιθμόρ Απόθαζηρ : 409  

  

1 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

2 Σηακνύδεο Διεπζέξηνο 
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 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 

ζέκα, αλέθεξε όηη: «πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην 

Δ.Π.Μ.Θ. 2007-2013, παξαθαιείηαη ην ζώκα λα πάξεη απόθαζε γηα ηηο αλακνξθώζεηο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2011, πνπ όινη νη ζπλάδειθνη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο».  

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο κειέηεο πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ ζην αλσηέξσ πξόγξακκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αναμοπθώνει ηο πποϋπολογιζμό ηος Δήμος οικ. έηοςρ 2011 ωρ εξήρ: 

1. Μεηαθέπει  πιζηώζειρ από ηον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεμαηικό”, ζηοςρ παπακάηω ΚΑΕ:  

α) 02.25.7412.034 κε ηίηιν “ Τνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Πιαλώλ” κε πνζό 4.168,25€, 

β) 02.25.7412.035 κε ηίηιν “Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Πιαλώλ.” κε πνζό 3.140,63€ 

γ) 02.25.7412.036 κε ηίηιν “ Υδξαπιηθή  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Τ.Κ. Πιαλώλ. ” κε πνζό 13.082,19€, 

δ) 02.25.7412.037 κε ηίηιν “ Ζ/Μ  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ 

Τ.Κ. Πιαλώλ.”, κε πνζό 2.000,00€, 

ε) 02.25.7412.038 κε ηίηιν “ Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα λέα 

γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Πιαλώλ. ”, κε πνζό 3.629,37 € 

δ) 02.25.7412.039 κε ηίηιν “Τνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Βξαζηάκσλ ”, κε πνζό 5.007,90€ 

ε) 02.25.7412.040 κε ηίηιν “ Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Βξαζηάκσλ. ” κε πνζό  4.222,74€, 

ζ) 02.25.7412.041 κε ηίηιν “Υδξαπιηθή  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Τ.Κ. Βξαζηάκσλ. ”, κε πνζό 13.619,38 €, 

η) 02.25.7412.042 κε ηίηιν “ Ζ/Μ  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ 

Τ.Κ. Βξαζηάκσλ.”, κε πνζό 2.000,00€, 

θ) 02.25.7412.043 κε ηίηιν “ Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα λέα 

γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Βξαζηάκσλ.”, κε πνζό 3.629,37€, 

ι) 02.25.7412.044 κε ηίηιν “ Τνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Οιύλζνπ  ”, κε πνζό 2.788,83€, 

κ) 02.25.7412.045 κε ηίηιν “ Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Οιύλζνπ. ”, κε πνζό 2.475,14€, 

λ) 02.25.7412.046 κε ηίηιν “Υδξαπιηθή  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Τ.Κ. Οιύλζνπ. ”, κε πνζό 10.864,86€, 

μ) 02.25.7412.047 κε ηίηιν “ Ζ/Μ  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ 

Τ.Κ. Οιύλζνπ.”, κε πνζό  2.000,00€, 

ν) 02.25.7412.048 κε ηίηιν “ Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα λέα 

γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Οιύλζνπ. ”, κε πνζό 3.928,51€, 

π) 02.25.7412.049 κε ηίηιν “ Τνπνγξαθηθή κειέηε γηα Γεμακελή ζηελ Τ.Κ. Παιαηνθάζηξνπ θαη 

αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ. ”, κε πνζό 1.094,54€, 

ξ) 02.25.7412.050 κε ηίηιν “ Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα δεμακελή ζηελ Τ.Κ. 

Παιαηνθάζηξνπ θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ. ”, κε πνζό 3.393,80€, 

ζ) 02.25.7412.051 κε ηίηιν “ Γεσθπζηθή κειέηε γηα εληνπηζκό ζέζεο αλόξπμεο λέαο 

γεώηξεζεο ζηελ Γ.Κ. Παιαηόρσξαο. ”, κε πνζό 7.673,07€, 

η) 02.25.7412.052 κε ηίηιν “ Ζ/Μ κειέηε γηα αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο  ζηε Γ.Κ. Γαιάηηζηαο. 

”, κε πνζό 2.000,00€, 
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π) 02.25.7412.053 κε ηίηιν “ Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα 

αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο  ζηελ Γ.Κ. Γαιάηηζηα”, κε πνζό 3.629,37€, 

θ) 02.25.7412.054 κε ηίηιν “Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο ”, κε 

πνζό 2.249,06€, 

ρ) 02.25.7412.055 κε ηίηιν “Τνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Γεξνπιάηαλνπ ”, κε πνζό 5.502,69€, 

ς) 02.25.7412.056 κε ηίηιν “Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ”, κε πνζό 4.115,15€, 

σ) 02.25.7412.057 κε ηίηιν “Υδξαπιηθή  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Τ.Κ. Γεξνπιάηαλνπ”, κε πνζό 14.598,10€, 

ηα) 02.25.7412.058 κε ηίηιν “Ζ/Μ  κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ 

Τ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ. ”, κε πνζό2.000,00€, 

ηβ) 02.25.7412.059 κε ηίηιν “Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα λέα 

γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Τ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ. ”, κε πνζό 3.629,37€, 

ηγ) 02.25.7412.060 κε ηίηιν “ Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Τ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ. ”, κε 

πνζό 1.799,24€, 

ηδ) 02.25.7412.061 κε ηίηιν “Ζ/Μ  κειέηε γηα αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο  ζηελ Γ.Κ. Οξκύιηαο. 

”, κε πνζό 2.000,00€, 

ηε) 02.25.7412.062 κε ηίηιν “Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ  γηα 

αληηθαηάζηαζε γεώηξεζεο  ζηελ Γ.Κ. Οξκύιηαο. ”, κε πνζό 3.629,37€, 

ηδ) 02.25.7412.063 κε ηίηιν “ Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Γ.Δ.    

 Οξκύιηαο. ”, κε πνζό 4.947,92€, 

ηε) 02.25.7412.064 κε ηίηιν “ Υδξαπιηθή  κειέηε γηα δεμακελή ζηελ Τ.Κ. Παιαηνθάζηξνπ θαη 

αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ. ”, κε πνζό 1.429,49€, 

ηζ) 02.25.7412.065 κε ηίηιν “ Γεσηερληθή έξεπλα – Μειέηε αμηνιόγεζεο γηα ην έξγν 

θαηαζθεπή δεμακελή Παιαηνρώξαο. ”, κε πνζό 8.990,38 €, 

η η) 02.25.7412.066 κε ηίηιν “ Γεσηερληθή έξεπλα – Μειέηε αμηνιόγεζεο γηα ην έξγν 

βηνινγηθόο Παιαηνρώξαο. ”, κε πνζό 8.976,58€, 

 

Η παπούζα απόθαζη πήπε αύξονηα απιθμό 409/2011 

 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύεηαι η ζςνεδπίαζη. 

Έηζι ζςνηάσηηκε ηο ππακηικό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ             ΣΑ Μ Ε Λ Η 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Πολύγςπορ 10 -10-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΑΣΕΡΘΟ ΖΩΓΡΑΦΟ 
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