
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

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

2015, ημέρα Δευτέρα 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. 15/23.9.2015 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 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

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 του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης 

των ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης 

Αριθμός θέματος: 23ο  Έγκριση της 8
ης

 παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως 

του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. 

μελέτης 95/11 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αριθμός Απόφασης :352  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 23ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο 
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οποίος τόνισε :«με την από 8-9ου-2015 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Βελτίωση και 

ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 
κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13

η
-10-2015,  λόγω του ότι 

προέκυψε το τραπεζικό CAPITAL CONTROL και οι δημοσιονομικές εξελίξεις και υπήρχε 

αδυναμία εφοδιασμού των μηχανημάτων με καύσιμα, μη δυνατότητα καταβολής 

ημερομισθίων, αναστολή παραγγελιών, μη χρηματοδότηση του έργου λόγω ΕΣΠΑ κ.λ.π.. 

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το πιο πάνω έργο έγινε στις 20/05/2013. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά 

σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 17/10/2013. 

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 263.250,22 € (πλέον 

Φ.Π.Α. 23%). 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15887/17-9-2015 έγγραφό 

της συναινεί στην χορήγηση 8
ης

 παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση 

και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 

95/2011, μέχρι την 13-10-2015, χωρίς Αναθεώρηση διότι οι λόγοι που επικαλείται ο 

Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν» 

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

οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του δεν συμφωνεί με την 8
η
 παράταση, οπότε ψηφίζει 

αρνητικά. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 8-9ου-2015 αίτηση του 

ανάδοχου ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15887/17-9-2015 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

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

 

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13
η
-10-2015,  λόγω του ότι 

προέκυψε το τραπεζικό CAPITAL CONTROL και οι δημοσιονομικές εξελίξεις και 

υπήρχε αδυναμία εφοδιασμού των μηχανημάτων με καύσιμα, μη δυνατότητα καταβολής 

ημερομισθίων, αναστολή παραγγελιών, μη χρηματοδότηση του έργου λόγω ΕΣΠΑ 

κ.λ.π.. 

 Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος αντιπολίτευσης, ήτοι: Κανταράς Αναστάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, 

Παπούλιος Ιωάννης και Πάνος Ιωακείμ, διότι είναι πολλές οι παρατάσεις και δεν 

ψήφισαν και τις προηγούμενες. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 352/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30-9-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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