
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Αυγούστου του έτους 

2015, 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. 12/24.8.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 

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 προσκλήθηκε 

και 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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Πάνος Ιωακείμ 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δέας Παύλος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29
ου

 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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

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

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος 

Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Αριθμός θέματος: 1ο  Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1
ης

 

παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185-2011 

Αριθμός Απόφασης :274  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 
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οποίος τόνισε: «με το υπ’ αριθ. φ.6στ/14781/19-8-2015 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του 

αναδόχου «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» για έγκριση 1
ης

 παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου 

«ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185-2011 μέχρι την 31η -10ου -2015, ΜΕ 

αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι εκκρεμούσε  η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, 

της μελέτης πυροπροστασίας και της αντίστοιχης αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας.  

Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η αίτηση για την έκδοση της αναθεώρησης της Ο.Α. 

κατατέθηκε 21-10-2014. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, ιδιαίτερα κατά 

τους χειμερινούς μήνες, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών καθ’ όλο το διάστημα 

εκτέλεσης του έργου και επιβεβαιώνονται από το ημερολόγιο έργου.  

Τέλος, κατά τον παρόντα χρόνο υπάρχει καθυστέρηση  μέχρι την έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ 

και οφείλεται κυρίως στην αιτούμενη διόρθωση των κουφωμάτων και της επικάλυψης του 

δώματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή το έργο ανήκει σε συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα προτείνεται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του 

έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-10-2015, σε συμμόρφωση με την σχετική έγκριση της 

ΕΔΑ/ΠΚΜ (Αρ. Πρωτ.: 5839/27-7-2015). 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 23 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις 20/7/2015». 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο 

οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με την παράταση αλλά διαφωνεί με την αναθεώρηση, οπότε 

η παράταξή του ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 

φ.6στ/14781/19-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, 

το με  Αρ. Πρωτ.: 5839/27-7-2015 έγγραφο της ΕΔΑ/ΠΚΜ, την υπ’ αρ. μελ. 185/2011 του 

έργου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. 

μελ. 185-2011 του αναδόχου «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» μέχρι την 31η -10ου -2015, ΜΕ 

αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι εκκρεμούσε  η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, 

της μελέτης πυροπροστασίας και της αντίστοιχης αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας.  

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος αντιπολίτευσης, ήτοι: Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης 

Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος ως προς το 

θέμα της αναθεώρησης. 

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 274/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3-9-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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