
  

 
ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ  

 της 9/2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
        Στον Πολύγυρο, σήµερα είκοσι πέντε (25) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την µε αριθ. 9/20.6.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. κ. ∆ηµητρίου 
Ζαγγίλα, 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 
∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δηµοτικών συµβούλων ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                     
Α/Α Επίθετο Όνοµα Α/Α Επίθετο Όνοµα 
1 Ζαγγίλας ∆ηµήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος 
2 ∆ηµητριάδης Χρήστος 15 Καπλάνης Θωµάς 
3 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Γκολόης Γεώργιος 17 Μπάτσιος Αστέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 18 Σταµούδης Ελευθέριος 
6 Σαράντη Μαρία 19 Πλιάκος Αστέριος 
7 Ζούνη Στέλλα    
8 Λακρός Αλέξανδρος    
9 Σοφοτάσιος Χρήστος    
10 Βουλγαράκης Χρυσόστοµος    
11 Κοντογιώργης ∆ηµήτριος    
12 Κυριάκου Ιφιγένεια    
13 Μπογδάνος Κων/νος    

 
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Παρθενιώτης Νικόλαος 

2 Σιµώνης Ιωάννης 

3 Πύρρος Ιωάννης 

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Χλιούµης Ανδρέας 

6 ∆ήµητσας ∆ηµήτριος 

7 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

8 Ευαγγελινός ∆ηµήτριος 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για 
την τήρηση των πρακτικών.  
 Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
και  δεν παραβρέθηκε κανείς. 
 

Αριθµός θέµατος:  11ο έκτακτο Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και 
ψήφιση διάθεσης πίστωσης για έργο  «Ανόρυξη 
και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων 
Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου 
Πολυγύρου» προϋπολογισµού 1.705.026,00 € µε 
Φ.Π.Α. 

Αριθµός Απόφασης : 255  
 

ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΞΜ-2ΤΤ



  

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το 
11ο έκτακτο θέµα, µετά και την συναίνεση του κ.  ∆ηµάρχου για την συζήτηση του θέµατος 
και την οµόφωνη έγκριση των µελών του ∆.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος 
τόνισε τα εξής :«Παρακαλείται το ∆.Σ. να πάρει απόφαση για τον καθορισµό τρόπου 
εκτέλεσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο  «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών 
γεωτρήσεων Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου» προϋπολογισµού 1.705.026,00€ 
µε Φ.Π.Α.,  λαµβάνοντας υπ’ όψη το µε Αριθ. Πρωτ.: 6168/8.8.2012 έγγραφο της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου µας 
γνωστοποιεί την ένταξη της Πράξης «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων 
Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου» µε κωδικό MIS 379385 στο 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Μακεδονία- Θράκη”. 

 Προτείνουµε να γίνει µε ∆ηµόσιο Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό όπου η Οικονοµική Επιτροπή 
θα καθορίσει τους όρους διενέργειας”. 

     Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3, 
παράγραφος α΄ του Ν. 3669/08,  τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008,  και µετά 
από διαλογική συζήτηση,  

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

� Αποδέχεται την ένταξη της Πράξης «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών 

γεωτρήσεων Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου» µε κωδικό MIS 

379385 στο επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Μακεδονία- Θράκη”. 

� Η εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών 

γεωτρήσεων Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου » να γίνει µε ∆ηµόσιο 

Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος α' 

του Ν. 3669/08 και µε σύστηµα υποβολής προσφοράς «επιµέρους ποσοστά έκπτωσης 

ανά οµάδα εργασιών του έργου», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 

3669/2008. 

� Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.705.026,00€ µε Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 

02.25.7312.110 µε τίτλο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου». 

� Τους όρους της διακήρυξης θα ορίσει η Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου 

Πολυγύρου. 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 255/2013 

 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Πολύγυρος 1-7-2013 
Μ.Ε. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΞΜ-2ΤΤ


