
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 12/25.07.2016 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 Τσινάς Αργύριος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Δέας Παύλος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Κοντογιώργης  Δημήτριος 25   

12 Δημητριάδης Χρήστος  26   

13 Ζούνη Στέλλα    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Λιόντας  Γεώργιος 

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. 

Καγιακεϊσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 
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Αριθμός θέματος :8
ο
 

έκτακτο 

Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2016, με την 

προσθήκη του κάτωθι υποέργου: «Αντιμετώπιση 

πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού 

δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική 

ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – 

Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου 

(Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)» 

Αριθμός Απόφασης : 294  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 8
ο
 έκτακτο 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την 

συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την 

κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 

Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «στην ΣΑΕ-571 του ΠΔΕ εντάχθηκε το έργο 

με τίτλο : «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού 

δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο 

Πολυγύρου» με κωδικό 2014ΣΕ57100015 Προϋπολογισμού 9.750.000,00€ το οποίο 

αποτελείται από πολλές δράσεις (υποέργα) και το οποίο εντάχθηκε στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου και σε κωδικό του Προϋπολογισμού έτους 2016.  

Επειδή η κάθε δράση (υποέργο) του παραπάνω έργου θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά, 

θα πρέπει να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και να καθοριστεί ο τρόπος 

εκτέλεσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθρ.9 του Π.Δ. 171/87 “Όργανα που 

αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις ” ΦΕΚ Α' 

84.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τη δράση (υποέργο) με τίτλο: 

«Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & 

Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα 

απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών 

υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.067.702,76€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο τρόπος εκτέλεσης της προαναφερόμενης δράσης (υποέργου) θα γίνει με  

ανοικτή δημοπρασία της περ. α’ του άρθρου 3 του ΚΔΕ.  

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 

με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)». 

Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του 

κατεπείγοντος 
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

- Εντάσσει στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016 το υποέργο με 

τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση 

αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική 

ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση 

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών 

υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)»  

- Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης με  ανοικτή δημοπρασία της περ. α’ 

του άρθρου 3 του ΚΔΕ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 

θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ τα τέσσερα (4) μέλη της μείζονος 

μειοψηφίας ήτοι οι κ.κ.: Αναστάσιος Κανταράς, Τσινάς Αργύριος, 

Παπούλιος Ιωάννης και Ματθαίου Αθανάσιος. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 294/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-8-2016 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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