
 

                                                                                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

της 21ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή πρώτη (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 21/15.12.2016 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  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 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Τσινάς Αργύριος 

7 Σαράντη Μαρία 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σιδέρης Νικόλαος 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Φυλαχτός Χρήστος 25   

12 Βασιλάκης  Αθανάσιος 26   

13 Καραφουλίδης Αναστάσιος 27   

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 

4 Ζιούπου Άννα 

 

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 

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

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. 

Αλέκος Βογιατζής. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Ματθαίου, προσήλθε 

στο 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Άννα Ζιούπου προσήλθε στο 1
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε στο 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος : 14
ο
 Εξέταση ένστασης αναδόχου για το έργο: «6θέσιο ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης : 494  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 14
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ6στ/9709/22-7-2016 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας διαβιβάστηκε η ένσταση της 

αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. του έργου «6θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου», με την οποία προβάλλεται ότι κατά την εκπόνηση 

της μελέτης του έργου του θέματος ο μελετητής είχε την πρόθεση πρόβλεψης εγκατάστασης 

ανελκυστήρα 350 kgr όπως προκύπτει από τη μελέτη ανελκυστήρα και τους συναφείς 

υπολογισμούς ενώ η λεκτική αναφορά στο τιμολόγιο με Α.Τ. 173 των τευχών δημοπράτησης 

για εγκατάσταση ανελκυστήρα 15 ατόμων έγινε εκ παραδρομής. Επίσης, ο Ανάδοχος 

υποστηρίζει ότι στο εν λόγω τιμολόγιο αναφέρεται σαφώς ότι ο ανελκυστήρας θα 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ανελκυστήρα και ως εκ τούτου οι 

μειώσεις τιμής που συνυπολογίζεται στην εκτίμηση της νέας συμπληρωματικής τιμής για την 

εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτή εισάγεται στον 3
ο
 ΑΠΕ του έργου, δεν πρέπει να 

εφαρμοστούν αλλά αντίθετα η ΝΤ3.7 πρέπει να διαμορφωθεί στα 3.870,00 αντί των € 2.100,00 

που είχε εισαχθεί στον ΑΠΕ. 

Σύμφωνα με την γνώμη της υπηρεσίας, επειδή η από 11/7/2016 ένσταση με αριθ. Πρωτ. 9709 

κατά του 3
ου

 ΑΠΕ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλ. εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των 

δεκαπέντε (15) ημερών (παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/08) και νόμιμα καθώς ο ανωτέρω 

3
ος

 ΑΠΕ υπεγράφη με επιφύλαξη από τον ανάδοχο στις 28-06-2016 και καθώς έχει το νόμιμο 

τύπο εξετάστηκε στην ουσία της και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε αντιπαραβολή με 

το αίτημα όπως αυτό προβλήθηκε από τον Ανάδοχο και εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο τα ακόλουθα: 

 

 Στα τεύχη δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνεται το Α.Τ. 173 το οποίο τιτλοφορείται 

«Ανελκυστήρας υδραυλικός έμμεσης ανάρτησης … ικανότητας 1125 kgr/15 ατόμων…» 

και παρακάτω στην ανάλυση του άρθρου αναφέρεται «Ανελκυστήρας πλήρης …. 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, πλήρης όπως καθορίζεται στην 

τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και στα σχέδια…» 

 Ταυτόχρονα, στα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνεται η με αριθ. 134/2011 μελέτη 

Εγκατάστασης Ανελκυστήρα στην οποία αρχικά αναφέρεται ανελκυστήρας 15 ατόμων, 

δηλ. 1150 kgr (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ), 

αλλά αμέσως ακολούθως όλοι οι υπολογισμού γίνονται για ωφέλιμο φορτίο 350 kgr. 

 Η ανωτέρω ασυμφωνία υπάρχει λόγω προφανούς λάθους στα τεύχη δημοπράτησης. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, και κατά πάγια τακτική, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων των τευχών δημοπράτησης το τιμολόγιο 

μελέτης είναι ισχυρότερο από τις εγκεκριμένες μελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

προκύπτει ότι συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί η εγκατάσταση 

ανελκυστήρα ικανότητας 1125kgr/15 ατόμων. Συνεπώς, ορθώς η υπηρεσία συνέταξε τη 

νέα συμπληρωματική τιμή λαμβάνοντας υπόψη απομείωση τιμής για όσα τμήματα του 

ανελκυστηρά 15 ατόμων έχουν υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα αντίστοιχα τμήματα 

ανελκυστήρα 8 ατόμων τον οποίο εντάλθηκε ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει. 

Επομένως η υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ6στ/9709/22-7-

2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Τεχνικών Έργων, την ένσταση της 

αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απόρριψη της ένστασης της αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. στο σύνολό της. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 494/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-1-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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