
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 4/17.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, 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 Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 26
ο
  Λύση συμβάσεων μελετητή 

Αριθμός Απόφασης : 90  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 26
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, και έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, 

ο  οποίος ανέφερε τα εξής: «Με το υπ’αριθμ. Φ6στ/4533/8-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί 

στην διάλυση των συμβάσεων εκπόνησης των παρακάτω μελετών: 

α) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου Πολυγύρου. 

β) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Λυκείου Πολυγύρου. 

γ) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Νυχτερινού Γυμνασίου - Λυκείου 

Πολυγύρου. 

δ) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου – 

Λυκείου Πολυγύρου. 

ε) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου Πολυγύρου. 

στ)  Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Λυκείου Πολυγύρου. 

ζ) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Νυχτερινού Γυμνασίου - Λυκείου 

Πολυγύρου. 

η) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου - 

Λυκείου Πολυγύρου. 

οι οποίες ανατέθηκαν με τις με αρ. 28/2012, αρ. 32/2012, αρ. 36/2012, αρ. 40/2012, αρ. 

29/2012, αρ. 33/2012, αρ. 37/2012 και αρ. 41/2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

Δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρ. 2 περ. γ’ του άρθρ.34 του Ν.3316/05 

καθότι μετά την υπογραφή των συμβάσεων καθυστέρησε η έναρξη εκπόνησης των μελετών για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών λόγω υπερημερίας του εργοδότη που οφείλεται 

στη μη προσκόμιση των εργαστηριακών δεδομένων στον μελετητή δεδομένου ότι δεν 

ανεγράφη σχετική πίστωση για την υλοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών στον 

προϋπολογισμό του Δήμου ώστε τα δεδομένα να παραδοθούν έγκαιρα στον μελετητή. 

Επισημαίνεται ότι η μη σαφής εικόνα του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού των κτιρίων 

(απαιτούνταν τοπικές καθαιρέσεις για την αποκάλυψη φερόντων δομικών στοιχείων), η 

αποφυγή διπλής όχλησης στην εύρυθμη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος και η μείωση 

του κόστους αποκατάστασης των εργασιών εργαστηριακών ελέγχων και αποτύπωσης φέροντος 

οργανισμού, οδήγησαν στην απόφαση εκτέλεσης της αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού 

ταυτόχρονα με τις εργασίες που απαιτούνταν για την εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων. 

Ο ανάδοχος κ. Οικονόμου Αλέξανδρος, μελετητής, παραιτείται με υπεύθυνη δήλωσή 

του κάθε αιτήματος για αποζημίωση. 

Η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’αριθμ. Φ6στ/4533/8-4-

2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, την παρ. 2 περ. γ’ του 

άρθρ.34 του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 427 Α’ 22-02-2005), τις από 16-03-2016 αιτήσεις του κ. 

Οικονόμου Αλέξανδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την διάλυση των συμβάσεων εκπόνησης των παρακάτω μελετών, με ανάδοχο τον κ. 

Οικονόμου Αλέξανδρο. 

α) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου Πολυγύρου. 

β) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Λυκείου Πολυγύρου. 

γ) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Νυχτερινού Γυμνασίου - Λυκείου 

Πολυγύρου. 

δ) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου – 

Λυκείου Πολυγύρου. 

ε) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου Πολυγύρου. 

στ)  Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Λυκείου Πολυγύρου. 

ζ) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Νυχτερινού Γυμνασίου - Λυκείου 

Πολυγύρου. 

η) Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου - 

Λυκείου Πολυγύρου. 
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δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρ. 2 περ. γ’ του άρθρ.34 του Ν.3316/05 καθότι 

μετά την υπογραφή των συμβάσεων καθυστέρησε η έναρξη εκπόνησης των μελετών για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών λόγω υπερημερίας του εργοδότη που οφείλεται 

στη μη προσκόμιση των εργαστηριακών δεδομένων στον μελετητή. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 90/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 31-3-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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