
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την με αριθ. 5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου 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 ΔΕΝ 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 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

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  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  ο  κ.  Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:   4ο 
κατεπείγον

Εργασία  απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών και 
αντλιοστασίων  και Εργασία  διαχείρισης στόλου 
οχημάτων Δήμου Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 98

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
4ο έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 
συζήτηση του θέματος, τόνισε τα εξής :« Είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου  και  για  την  καλύτερη  λειτουργία  του  να  προχωρήσουμε  στην  Εργασία 
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απομακρυσμένης  διαχείρισης  δεξαμενών  και  αντλιοστασίων  καθώς   και  στην  αντίστοιχη  
εργασία  διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Πολυγύρου.

Από την μεν πρώτη ενέργεια, θα επιτύχουμε και θα εξασφαλίσουμε τον απόλυτο έλεγχο 
της  διαχείρισης  των  αντλιοστασίων  και  δεξαμενών,  με  αποτέλεσμα  να  επιτυγχάνεται  η 
σωστότερη και αρτιότερη διοχέτευση του κοινωνικού αγαθού του νερού στους πολίτες του 
δήμου μας  χωρίς  καθυστερήσεις  και  σπατάλες,  καθώς  όλα θα  παρακολουθούνται  και  θα 
διαχειρίζονται ηλεκτρονικά  μέσω σέρβερ, ο οποίος θα στέλνει τηλεφωνικά μηνύματα στους 
αρμόδιους υπαλλήλους προειδοποιώντας τους για τυχόν βλάβες για  χαμηλή πίεση ή στάθμη 
νερού κ.α..

Από την μεν δεύτερη κατά παρόμοιο επίσης τρόπο, θα επιτύχουμε την καλύτερη και 
αρτιότερη  χρήση  του  στόλου  των  αυτοκινήτων,  καθώς  θα  ήμαστε  σε  θέση  να 
παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το κάθε αυτοκίνητο, ποιά είναι διαθέσιμα 
και πού, ενώ θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται το χρονικό διάστημα μετακίνησης των 
αυτοκινήτων, που σημαίνει καλύτερος έλεγχος και οικονομία καυσίμων, η οποία αποτελεί μία 
πολύ  σημαντική και μεγάλη  δαπάνη για τον Δήμο.

Από σχετική έρευνα που έχει γίνει, κατάλληλη εταιρία για να υποστηρίξει αυτές  τις 
εργασίες είναι η εταιρία  Σταύρος Δέας & Σία ΟΕ, η οποία  ανταποκριθηκε στο αίτημά μας 
προσκομίζοντας αντίστοιχες προσφορές,  μας γνώρισε ότι είναι σε θέση να μας παράσχει και 
το  πάγιο  εξοπλισμό  ο  ποίος  συμπεριλαμβάνεται  ήδη  στην  τιμή  των  προσφορών  του, 
προκειμένου να διευκολύνει τον Δήμο”.  

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
  Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη   τις  προσφορές  που 
προσκόμισε η εταιρία Σταύρος Δέας & Σία ΟΕ  και μετά από διαλογική συζήτηση,    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
Α) Να προχωρήσει ο Δήμος στην εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών και  

αντλιοστασίων καθώς και στην εργασία  διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Πολυγύρου,  

αναθέτοντας τις ανωτέρω εργασίες στην εταιρία Σταύρος Δέας & Σία ΟΕ.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την σχετική απόφαση ανάθεσης των δύο αυτών εργασιών  

καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων .

Γ) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2013 ως εξής:

Μεταφέρει  πιστώσεις από τον ΚΑΕ 02.90.9111,”Αποθεματικό”, στους παρακάτω ΚΑΕ: 

1)  02.25.6162.002,  με  τίτλο  “  Εργασία   απομακρυσμένης  διαχείρισης  δεξαμενών  και  

αντλιοστασίων ”, με ποσό 23.812,80€,

2) 02.10.6162.002,  με  τίτλο  “ Εργασία   διαχείρισης  στόλου  οχημάτων  Δήμου  

Πολυγύρου ”, με ποσό 19.224,90 €.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 98/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1 -4-2013
Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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