
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 4/20.2.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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, αν και προσκλήθηκε, και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς  Αργύριος  

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Φυλαχτός Χρήστος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Δημητριάδης Χρήστος    

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης  Δημήτριος  

2 Λιόντας  Γεώργιος  

3 Κανταράς  Αναστάσιος  

4 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 

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

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. 

Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος:6ο  Έγκριση αιτήσεως για 5
η
 παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου  «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον 

οικισμό «Ψακούδια» Δ. Ορμύλιας της υπ’ αριθ. μελ. 

241/2006 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής 

Αριθμός Απόφασης :48  

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 6ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Ματέα, ο οποίος ανέφερε 

ότι: ««καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 22/12-2015 αίτηση της 

αναδόχου εργοληπτικής Τεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» του έργου 

«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό ‘‘Ψακούδια’’ Δ. Ορμύλιας» της υπ’ αρ. μελέτης 

241/06 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 

30-6-2015, εξαιτίας της έλλειψης πίστωσης αλλά και των άσχημων καιρικών συνθηκών. 

ΑΔΑ: 7ΨΥΥΩΞΜ-ΨΥΕ



2 

2 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 23305/31-12-

2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση 6 ημερολογιακών μηνών και μας 

γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν .  

Με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας που συζήτησα το θέμα, είπε ότι οι λόγοι 

που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν, είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Πρόκειται να 

τοποθετηθούν πυλώνες με προβολείς και, λόγω του ότι το έδαφος είναι σαθρό, χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση του υπεδάφους έτσι ώστε να μην είναι επικίνδυνη η τοποθέτηση των 

πυλώνων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ το Σώμα για την 5
η
 παράταση περαίωσης». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αργύρη Τσινά: «Το γήπεδο 

5Χ5στα Ψακούδια, έχει καταντήσει όπως το γεφύρι της Άρτας, έχει ξεκινήσει από το 2009 και 

ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, να μην έχει δοθεί άλλη 

παράταση, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο κόσμος ο οποίος είναι εκεί να το 

χρησιμοποιήσει και να το χαίρεται. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να δοθεί περαιτέρω 

παράταση και πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα». 

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού: «Κι εγώ τους ίδιους ενδοιασμούς έχω όταν ένα έργο χρονίζει σε αυτήν τη λογική. 

Άλλωστε, έχουμε ξανα-τοποθετηθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις, όταν φτάνουμε σε πέμπτες 

παρατάσεις. Αν μπορούμε να πιέσουμε έστω να μαζέψει την παράταση, να μην την πάμε μέχρι 

τον έκτο, σε μία λογική –αν έχει τη δυνατότητα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο– ότι δε δίνουμε 

παράταση μέχρι τον έκτο, αλλά μπορούμε να δώσουμε μέχρι τον τέταρτο μήνα. Θα 

μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε έτσι, σε μία λογική πίεσης». 

Με την άποψη να μη δοθεί άλλη παράταση στο συγκεκριμένο έργο αλλά να και να 

παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. ότι, πάνω από κάποιες παρατάσεις εκτέλεσης κάποιους έργου να 

αποβάλλεται ο εργολάβος με ποινές, να μπαίνουν κάποιες ρήτρες, και αν έχει περιουσία ο 

εργολάβος να του γίνεται και κατάσχεση, τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος 

Δέας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 23305/31-12-2014 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την 

υπ’ αρ. μελ. 241/2006 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον 

οικισμό Ψακούδια Δ. Ορμύλιας» -Αριθ. μελ. 241/2006, του αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» μέχρι την 30-6-2015, εξαιτίας της έλλειψης πίστωσης. 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος Δέας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αργύρης Τσινάς. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 48/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                                                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΨΥΥΩΞΜ-ΨΥΕ
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