
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  6/22.4.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Πύρρος Ιωάννης
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Γκολόης Γεώργιος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Καπλάνης Θωμάς
6 Παρθενιώτης Νικόλαος

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 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος:  10ο Χορήγηση  παράτασης  για  το  έργο  με  τίτλο: 
“Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και Περιβάλλοντος 
χώρου Δημοτικού Σχολείου Ριζών” και υποβολή σε 
πρόγραμμα για την χρηματοδότησή του

Αριθμός Απόφασης : 173

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
10ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χλιούμη Ανδρέα, ο οποίος τόνισε τα 
εξής :« Όπως γνωρίζετε το έργο με τίτλο: “Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και Περιβάλλοντος 
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χώρου  Δημοτικού  Σχολείου  Ριζών”  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  ακόμη,  καθώς  απομένει  η 
επίστρωση σημαντικού τμήματος της πλατείας με πλάκες γρανίτη.

Ο Ανάδοχος είχε ήδη από 28-6-2012 καταθέσει αίτηση για παράταση εργασιών επί της 
οποίας  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας  είχε  χορηγήσει  την  από  25-7-2012  θετική 
εισήγησή της.

Επειδή ποτέ δεν λάβαμε απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης, και καθώς πλέον υπάρχει 
δυνατότητα χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων,  προτείνω να δρομολογήσουμε άμεσα την ολοκλήρωση του έργου, 
κάτι το οποίο αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη τόσο για λόγους λειτουργικότητας όσο 
και για λόγους ασφάλειας.

Με  βάση  την  τρέχουσα  κατάσταση  και  με  στόχο  την  ταχύτερη  ολοκλήρωση  του 
έργου, προτείνω την χορήγηση παράτασης στον Ανάδοχο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον 
απαιτούμενο χρόνο για την προμήθεια των προς επίστρωση πλακών γρανίτη, και την άμεση 
υπογραφή  της  σχετικής  συμπληρωματικής  σύμβασης  καθώς  κάθε  άλλη  διαδικασία  θα 
οδηγούσε σε μεγαλύτερη χρονική υστέρηση.

Επίσης θα πρέπει να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη της 
συμπληρωματικής σύμβασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων».

Στο σημείο αυτό παρενέβη  ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκολόης, ο οποίος 
ανέφερε  ότι  δεν  ψηφίζει  την  παράταση,  καθώς  έχουν  δοθεί  πολλές  παρατάσεις  για  το 
συγκεκριμένο έργο.  Με την παραπάνω άποψη συμφώνησε και  ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Αθανάσιος Αβέρης, ο οποίος επίσης  δεν ψηφίζει την παράταση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Την χορήγηση παράτασης έως και την 30-7-2013 με αναθεώρηση για την 
ολοκλήρωση του έργου “Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και Περιβάλλοντος 
χώρου Δημοτικού Σχολείου Ριζών”.

2. Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  της  Συμπληρωματικής 
Σύμβασης σύμφωνα με την από 22-92010 σχετική μελέτη.

3. Την υποβολή της από 22-9-2010 μελέτης προϋπολογισμού 73.500,00 €, που 
περιλαμβάνεται   στο  σχετικό  ΑΠΕ-Συμπληρωματική  Σύμβαση,  στο 
Υπουργείο  Μακεδονίας  Θράκης  προς  ένταξη στο   Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων
Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Γεώργιος Γκολόης 

και Αθανάσιος Αβέρης, για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.
   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 173/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1 -5-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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