
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 31/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Νοεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 20263/16-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Καραφουλίδη Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό 

µέλος ο κ. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4., Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος , 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 6. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό µέλος Ο.Ε.  

 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο 
έκτακτο   Συνέχιση εργολαβικής σύµβασης µετά από διάλυση της 

αρχικής σύµβασης του έργου: «Βελτίωση κινητικότητας και 

ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισµού 

Γεροπλατάνου» µε τον δεύτερο κατά σειρά ανάδοχο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 26 παρ. 1 του Ν. 3669/08 

και του αρθρ. 62 του Ν. 3669/08. 

Αριθµός Απόφασης:  248 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το λόγο έλαβε  ο ∆ήµαρχος & Πρέοδρος της Επιτορπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 

και τόνισε τα εξής: 

ΑΔΑ: Ψ72ΝΩΞΜ-Λ55



Στην πράξη µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 464696 περιλαµβάνονται τέσσερα (4) 

υποέργα. 

Το 4ο υποέργο µε τίτλο «Βελτίωση κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός 

οικισµού Γεροπλατάνου» ανατέθηκε µετά από δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό και υπογράφηκε 

εργολαβική σύµβαση στις 2-6-14 ποσού 248.380,80 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Για το συγκεκριµένο έργο εκτελέστηκαν εργασίες αξίας 3.042,53. Λόγω καθυστέρησης 

εκταµίευσης του ποσού αυτού και µετά από αίτηση του αναδόχου εγκρίθηκε διακοπή εργασιών 

λόγω καθυστέρησης πληρωµής. 

Επειδή παρήλθε το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 χρονικό 

διάστηµα, θεµελιώθηκε δικαίωµα διάλυσης της εργολαβικής σύµβασης από τον ανάδοχο του 

έργου. 

Παράλληλα µε την επίµαχη εργολαβία εκτελείται στην ίδια περιοχή και δεύτερη εργολαβία µε 

πιστώσεις του ∆ήµου για την αντικατάσταση των υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση). 

Η παράλληλη εργολαβία έχει ήδη ολοκληρωθεί και η περιοχή είναι έτοιµη να δεχθεί την εργολαβία 

της ανάπλασης. Λόγω διάλυσης όµως της εργολαβικής σύµβασης της ανάπλασης όπως 

προαναφέρθηκε, ζητήθηκε από την Ε.Φ.∆. Ε.Ε.Τ.Α.Α. να µας εγκρίνει την συνέχιση της 

εργολαβίας από τον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού του έργου, όπως προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 13 του Ν. 3669/08. 

Το αίτηµα του ∆ήµου έγινε αποδεκτό από τον Ε.Φ.∆. Ε.Ε.Τ.Α.Α. και προκειµένου να υπογραφεί η 

εργολαβική σύµβαση µε τον νέο ανάδοχο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου για την ανάδειξη του δεύτερου κατά σειρά µειοδότη ως νέου αναδόχου του 

έργου για το υπόλοιπο της σύµβασης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την έγκριση 

από την Ε.Φ.∆. Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την συνέχιση της εργολαβίας από τον δεύτερο µειοδότη του 

διαγωνισµού του έργου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Εγκρίνει την συνέχιση της εργολαβικής σύµβασης µε ανάδοχο τον δεύτερο κατά σειρά 

µειοδότη ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. µε µέση έκπτωση Εµ= 44,37 % και στο ποσό των διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (250.856,45 €). 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για 

την υπογραφή του συµφωνητικού 

ΑΔΑ: Ψ72ΝΩΞΜ-Λ55



Στη εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό τα µέλη της επιτροπής κ. Κανταράς Αναστάσιος & Τσινάς 

Αργύριος 

   Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    248 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  20η  Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ72ΝΩΞΜ-Λ55
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