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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 23/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη (20) ηνπ κελόο Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 

19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 

23/16.12.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία επηδόζεθε 

θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλφο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεψξγηνο 16 ηκψλεο Ησάλλεο 
3 Βνξδφο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνχδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληφληαο  Γεψξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
7 Ενχλε ηέιια 21 Παξζεληψηεο Νηθφιανο 
8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22   

9 Λαθξφο Αιέμαλδξνο 23   

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24   

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζφζηνκν 25   

12 Κνληνγηψξγεο Γεκήηξηνο 26   

13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27   

14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
 

ΑΠΟΝΣΔ : 

1 Πχξξνο Ησάλλεο 

2 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

3 Υιηνχκεο Αλδξέαο 
4 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
5 Γθνιφεο Γεψξγηνο 
6 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

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

ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.: α) Σαξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο θαη β) Σάξξεο Νηθόιανο, Ταμηάξρε. 

 

Αξηζκφο ζέκαηνο : 8
ν
  Λήςε απφθαζεο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, γηα 

ηελ ππνβνιή, απφ ηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε θαγείσλ Β. 

Υαιθηδηθήο, θαθέινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ηίηιν: 

«Δθζπγρξνληζκφο θαη ζπκπιήξσζε πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο 

ππνδνκήο ζθαγείνπ θαη κνλάδαο κεηαπνίεζεο ππνπξντφλησλ 

ζθαγήο» ζην Μέηξν 123
Α
 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013» 
Αξηζκφο Απφθαζεο : 522  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

8
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο ελφηεηαο Εεξβνρσξίσλ θ. 

Γεκήηξην Κνληνγηψξγε, ν νπνίνο αλέθεξε: «Πξνθεηκέλνπ ε Δηαδεκνηηθή Επηρείξεζε 

Σθαγείσλ λα ππνβάιεη θάθειν ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αλσηέξσ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, απαηηείηαη 
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ε πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηδίσλ πόξσλ θαη γεληθά θάζε ζηνηρείνπ πνπ λα 

ηεθκεξηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ λα θαιύςεη ηελ πξνβιεπόκελε ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή. 

 Λόγσ ηνπ όηη ε Δηαδεκνηηθή Επηρείξεζε Σθαγείσλ αδπλαηεί λα θαιύςεη ηελ 

πξνβιεπόκελε ζπκκεηνρή ηεο, πξνηείλεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ από ηα Δεκνηηθά Σπκβνύιηα 

Αξηζηνηέιε θαη Πνιπγύξνπ, κε ηηο νπνίεο ζα δεζκεύνληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο ηεο Επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην 

ζύζηαζεο ηεο Επηρείξεζεο (δει. 75% ν Δήκνο Αξηζηνηέιε θαη 25% ν Δήκνο Πνιπγύξνπ).  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζηα 840.000,00 €. Τν πνζνζηό 

ηεο δεκόζηαο δαπάλεο είλαη 25% δειαδή 210.000,00 € θαη ην πνζνζηό ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο 75% δειαδή 630.000,00€. Από ηα 630.000,00 € ην πνζό πνπ θαιείηαη λα 

δεζκεπηεί ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Αξηζηνηέιε όηη ζα θαηαβάιεη ν Δήκνο Αξηζηνηέιε είλαη 

472.500,00 €.   

Γηα ην ππόινηπν πνζό ησλ 157.500,00€ ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί κε απόθαζή ηνπ ην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην Πνιπγύξνπ όηη ζα ηα θαηαβάιεη ν Δήκνο Πνιπγύξνπ. 

 Πξόθεηηαη γηα ηα θαιύηεξα ζθαγεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Μαθεδνλίαο, νθείινπκε 

πηζηεύσ λα ηα ππνζηεξίμνπκε, θαζώο ε πεξηνρή καο έρεη κεγάιν δσηθό θεθάιαην, νπόηε θαη 

πξνηείλσ λα πάξνπκε ηελ απόθαζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, γηα ηελ 

ππνβνιή θαθέινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε θαγείσλ Β. 

Υαιθηδηθήο». 
         Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

         Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ φ θ σ λ α 

 

 Σελ θάιπςε κέξνπο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ απφ ηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε θαγείσλ Β. Υαιθηδηθήο κε ηίηιν: «Δθζπγρξνληζκφο 

θαη ζπκπιήξσζε πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο ζθαγείνπ θαη κνλάδαο κεηαπνίεζεο 

ππνπξντφλησλ ζθαγήο» ζην Μέηξν 123
Α
 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013» 

  Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 157.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7512.001 κε 

ηίηιν «πκκεηνρή ζηελ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε θαγείσλ Β. Υαιθηδηθήο» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ζην φλνκα ηνπ αλσηέξσ δηθαηνχρνπ. 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 522/2011 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Πνιχγπξνο 21 -12-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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