
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 23/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την δεύτερη (2η) του μηνός Δεκεμβρίου 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. 

23/28.11.2014 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Τσινάς Αργύριος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

 

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. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος. 
 

Αριθμός θέματος:8ο  Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ-571 του έργου: 

«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δ. Πολυγύρου» 

και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

Αριθμός Απόφασης :353  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 8ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: «Από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γ.Γ. Δημοσίων επενδύσεων- ΕΣΠΑ, στάλθηκε 

στον Δήμο μας η με Αρ. Πρωτ.: 61868/21-11-20114 απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ-571 του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών 

συνθηκών του Δ. Πολυγύρου», ποσού 5.000.000,00 €. 
Kαλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά τόσο με την αποδοχή της απόφασης 

ένταξης της πράξης στο Ε.Π. αλλά και με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, όπου 
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προτείνεται να γίνει με Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη προσφορά.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε και παρά το 

γεγονός ότι η διαδικασία του ΕΣΠΑ είναι σε αναστολή - γιατί ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ 

2007-2013- με χαρά πλέον σας ανακοινώνουμε ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο 

Δήμος Πολυγύρου για ασφαλτοστρώσεις και εν γένει βελτίωση των κυκλοφοριακών του συνθηκών με 

το ποσό των 5.000.000,00 €. 

Ξεκινήσαμε ήδη τη μελέτη, δίνουμε βαρύτητα περιφερειακή γιατί ο Πολύγυρος όπως ξέρετε 

ξεκινάει και το μεγάλο έργο της αποχέτευσης των 18.500.000,00 €. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από 

την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου και περιμένουμε την έγκριση από την πλευρά του Υπουργείου 

σε σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο που έχει γίνει ώστε να υπογραφεί η σχετική σύμβαση και να 

ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο που αφορά τον Πολύγυρο και τις Καλύβες μαζί με τον βιολογικό, ο 

οποίος είναι στο τελικό στάδιο, για να εγκριθεί και να γίνει η αξιολόγηση των γενομένων προσφορών. 

Έτσι με 28.500.000,00 € πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των αποχετευτικών 

δικτύων Πολυγύρου και του βιολογικού καθαρισμού μαζί με τις Καλύβες και εν συνεχεία να 

συνδέσουμε και την περιοχή της Γερακινής.  

Ξεκινάμε λοιπόν το 2015 με 5.000.000,00 € επαναλαμβάνω που θα είναι ασφαλτοστρώσεις και 

κυρίως θα επιμείνουμε στις περιοχές Βραστών και Σανών, περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η 

ύδρευση και ουσιαστικά έχουν καταστραφεί τα οδοστρώματα, όπως επίσης επαναλαμβάνω θα γίνουν 

περιφερειακές επεμβάσεις και στα άλλα χωριά όπου πραγματικά υπάρχουν προβλήματα και θα 

κρατήσουμε ένα πολύ μικρό ποσό για την περιοχή του Πολυγύρου για τις κεντρικές επεμβάσεις γιατί 

πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσες επεμβάσεις στην περιοχή του Ασκληπιού μόλις ξεκινήσει η 

αποχέτευση και να γίνει αμέσως και άσφαλτος ενόψει και του καλοκαιριού που έρχεται.  

Αποδεχόμαστε λοιπόν τα 5.000.000,00 €, κάνουμε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 

και αποφασίζουμε πλέον να γίνει η διαδικασία της κατακύρωσης μειοδότη με τη διαδικασία του 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με Αρ. Πρωτ.: 61868/21-

11-20114 απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ-

571 του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δ. Πολυγύρου» του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γ.Γ. Δημοσίων επενδύσεων- ΕΣΠΑ και μετά από 

διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ων α 

 

o Αποδέχεται την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση κυκλοφοριακών 

συνθηκών του Δ. Πολυγύρου» στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, 

στη ΣΑΕ-571: 

 Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο :  «Βελτίωση κυκλοφοριακών 

συνθηκών του Δ. Πολυγύρου» τον Ανοιχτό, Δημόσιο, Μειοδοτικό Διαγωνισμό και 

σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

 Τους όρους της διακήρυξης θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Πολυγύρου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 353/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 18-2-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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