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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 6/17.3.2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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
Ονοματεπώνυμο
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1
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14
15
16
17
18
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Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος
Μπάτσιος Αστέριος

Δήμητσας Δημήτριος
Βαγιωνάς 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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β)
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος,
Ολύνθου, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Κυριώτης Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ζ)
Γιάννος Αθανάσιος, Ριζών.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χλιούμης Ανδρέας αποχώρησε κατά
τη συζήτηση του πρώτου θέματος, και ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε στην αρχή της συζήτησης του
πέμπτου θέματος, και δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 11ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της
φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες
Πολυγύρου» αρ. μελ. 63/2010.

Αριθμός Απόφασης : 134
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, ανέφερε: «με το υπ’ αριθ.
3098/28-2-2011 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου
«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» του έργου «Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή
Έξι Βρύσες Πολυγύρου» αρ. μελ. 63/2010 για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών
μέχρι την 9η -4ου-2011, με αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι :΅
1. Το έργο ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω εργασιών που εκκρεμούσαν από συνεργεία του
Δήμου, για μεταφορά αγωγού αποχέτευσης.
2. Δηλώθηκε διακοπή εργασιών που κατατέθηκε στις 8-11-2010, η οποία άρθηκε στις 21-12011 με δήλωση συνέχισης εργασιών».
Τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης: «Δεν
θα είμαστε αρνητικοί, αλλά δεν μπορώ παρά να επισημάνω το γεγονός ότι, ζητείται από τον εργολάβο
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η παράταση στο συγκεκριμένο έργο, αν και θα μπορούσε να το έχει τελειώσει και να έχει δοθεί σε
χρήση στον κόσμο πριν από τις εκλογές.
Δεν ήταν ούτε ο καιρός ούτε τίποτε άλλο, υπήρχαν άλλοι λόγοι και άλλες σκοπιμότητες που δεν
παραδόθηκε προεκλογικά το έργο Παρόλα αυτά ψηφίζουμε θετικά στο να παραταθεί η εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου μόνο και μόνο, για να μπορέσει να πληρωθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος,
παρόλο που η συμπεριφορά του ήταν αυτή που σας είπα προηγουμένως.
Βεβαίως δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να δοθεί παράταση με αναθεώρηση, που σημαίνει
να πάρει περισσότερα χρήματα από όσα συμβατικά έχει συμφωνηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν
συμφωνούμε με αναθεώρηση των τιμών του έργου».
Τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Κ.
Πρόεδρε, εδώ ο κ. Καπλάνης κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία. Αν ξέρει ποιοι ήταν οι λόγοι, να τους
πει. Γιατί είχαμε ένα έργο, κλείσαμε τον Πολύγυρο ένα χρόνο στην μέση και αν ένας εργολάβος δεν
εκτελούσε το έργο, αν είχε συμβασιοποιηθεί το έργο και είχε υποχρέωση συμβατική να εκτελέσει το
έργο και να το στρώσει με άσφαλτο και δεν το έκανε, να τον πάμε στον εισαγγελέα.
Άλλο η διακοπή εργασιών και άλλο να γίνονται σοβαρές καταγγελίες στο Συμβούλιο και να
αφήνουμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι. Να τον πάμε στον εισαγγελέα. Επί του θέματος, συμφωνούμε και
εμείς στην παράταση της προθεσμίας χωρίς φυσικά με αναθεώρηση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, ανέφερε: «Αν με ρωτάτε,
εμένα να απαντήσω, η απάντηση βρίσκεται στο 2ο σκέλος της εισήγησης, με την οποία έχει επέλθει
διακοπή εργασιών Έκανε καταγγελία της σύμβασης, γιατί δεν πληρώθηκε ούτε 1,00 €».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά με την αντιπρόταση της
μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση
της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου» αρ. μελ. 63/2010, χωρίς
αναθεώρηση, και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, οι δέκα (10)
δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας ψήφισαν θετικά, ενώ οι δέκα πέντε (15)
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν αρνητικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 3098/28-22011 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 63/2010 του έργου, το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει

κατ ά

πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας
οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου» αρ. μελ. 63/2010 για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
των εργασιών μέχρι την 9η -4ου-2011, με αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι :΅
1. Το έργο ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω εργασιών που εκκρεμούσαν από συνεργεία του
Δήμου, για μεταφορά αγωγού αποχέτευσης.
2. Δηλώθηκε διακοπή εργασιών που κατατέθηκε στις 8-11-2010, η οποία άρθηκε στις 21-12011 με δήλωση συνέχισης εργασιών».

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος
και ελάσσονος μειοψηφίας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 134/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 22-3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

