
1 

 

1 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα κία (1) ηνπ κελόο Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε 

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. 22/25.11.2011 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                             ΑΠΟΝΣΔ :Οπδείο 

          

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ησάλλεο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 23 Καπιάλεο Θσκάο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 26 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 27 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

14 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

 

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 

δελ παξαβξέζεθε θαλείο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο : 3
ν
  Παξαιαβή κειεηώλ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-

2013, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7, Κώδηθαο ζεκαηηθήο 

Πξνηεξαηόηεηαο 45 (κέηξν 45) Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή 

ύδαηνο (Πόζηκν Νεξό) 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 504  
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

3
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Αλδξέα Υιηνύκε ν νπνίνο αλέθεξε: 
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«Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ ζην 

Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7, 

Κώδηθαο ζεκαηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 45 (κέηξν 45) Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο 

(Πόζηκν Νεξό), απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ παξαιαβή κειεηώλ πνπ όινη νη 

ζπλάδειθνη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο.  

 Παξαθαιείηαη ην Δ.Σ. λα πάξεη ηελ αλσηέξσ απόθαζε». 

         Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν 

νπνίνο θαη δηαθώλεζε κε ηελ ρσξνζέηεζε ηεο γεώηξεζεο ζηελ Όιπλζν, ελώ δελ ήηαλ 

αληίζεηνο κε ηελ ππόινηπε δηαδηθαζία. 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

         Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή 

πξόζθιεζε γηα ην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    θαηά π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

Σελ παξαιαβή ησλ θάησζη κειεηώλ: 

 

1)“Σνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Πιαλώλ”, πνζνύ 4.168,25€, 

2)“Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Σ.Κ. Πιαλώλ”, πνζνύ 3.140,63€ 

3)“Τδξαπιηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Πιαλώλ”, πνζνύ 13.082,19€, 

4)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Πιαλώλ”, πνζνύ 3.629,37 € 

5)“Σνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Βξαζηάκσλ” πνζνύ 5.007,90€ 

6)“Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ 

ζηελ Σ.Κ. Βξαζηάκσλ”, πνζνύ 4.222,74€, 

7)“Τδξαπιηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Βξαζηάκσλ”, πνζνύ 13.619,38 €, 

8)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Βξαζηάκσλ”, πνζνύ 3.629,37€, 

9)“Σνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Οιύλζνπ”, πνζνύ 2.788,83€, 

10)“Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Οιύλζνπ”, πνζνύ 2.475,14€, 

11)“Τδξαπιηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Οιύλζνπ”, πνζνύ 10.864,86€, 

12)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Οιύλζνπ”, πνζνύ 3.629,37€, 

13)“Γεσθπζηθή κειέηε γηα εληνπηζκό ζέζεο αλόξπμεο λέαο γεώηξεζεο ζηελ Γ.Κ. 

Παιαηόρσξαο”, πνζνύ 7.673,07€, 

14)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα αληηθαηάζηαζε 

γεώηξεζεο ζηελ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο”, πνζνύ 3.629,37€, 

15)“Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Γ.Κ. Γαιάηηζηαο”, πνζνύ 2.249,06€, 

16)“Σνπνγξαθηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Γεξνπιάηαλνπ”, πνζνύ 5.502,69€, 
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17)“Γεσινγηθή - Γεσηερληθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο 

λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ”, πνζνύ 4.115,15€, 

18)“Τδξαπιηθή κειέηε γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. 

Γεξνπιάηαλνπ”, πνζνύ 14.598,10€, 

19)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα λέα γεώηξεζε θαη αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ”, πνζνύ 3.629,37€, 

20)“Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Σ.Κ. Γεξνπιαηάλνπ”, πνζνύ 1.799,24€, 

21)“Μ.Π.Δ. Άδεηα εθηέιεζεο & άδεηα ρξήζεο λεξνύ γηα αληηθαηάζηαζε 

γεώηξεζεο  ζηελ Γ.Κ. Οξκύιηαο”, πνζνύ 3.629,37€, 

22)“Φάθεινο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Γ.Δ. Οξκύιηαο”, πνζνύ 4.947,92€, 

23)“Γεσηερληθή έξεπλα – Μειέηε αμηνιόγεζεο γηα ην έξγν θαηαζθεπή δεμακελή 

Παιαηνρώξαο”,  πνζνύ 8.990,38 €, 

24)“Γεσηερληθή έξεπλα – Μειέηε αμηνιόγεζεο γηα ην έξγν βηνινγηθόο 

Παιαηνρώξαο”, πνζνύ 8.976,58€, 

 

Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. 

Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο γηα ηνλ ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 504/2011 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 2 -12-2011 

Μ.Δ.Γ. 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ   ΕΑΓΓΗΛΑ 
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