
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη 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. 8/11.4.2014 

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 ΔΕΝ 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 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

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 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 

Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:2ο  Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του 2ου υποέργου 

«Αποκατάσταση Τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Αποκατάσταση Πέντε 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με 

MIS 375263 

Αριθμός Απόφασης :104  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα, 

τόνισε τα εξής: «με την από 4-3ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ. 

ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του κατά 3 

(τρεις) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 05
η
-06-2014,  λόγω δυσχερειών κατά την εκτέλεση 

του έργου που αφορούν κατά κύριο λόγο την δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλου αργιλικού υλικού, 

αλλά και την αντιμετώπιση καταγγελιών από την πλευρά των κατοίκων του οικισμού του Βάβδου όπου 

μεταφέρονται τα απόβλητα του χώρου διάθεσης αποβλήτων του οικισμού της Παλαιόχωρας όπως 

ορίζεται στην μελέτη, καθώς και τις τοπικές καιρικές συνθήκες. 

Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος στην προσπάθεια αναζήτησης κατάλληλου αργιλικού υλικού για 

την κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού της στρώσης στεγανοποίησης για την αποκατάσταση 

των τριών από τους τέσσερις συνολικά χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του έργου του 

θέματος, διερεύνησε περίπου 11 δείγματα από διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου 

Πολυγύρου και γειτονικών Δήμων, μέχρι να βρεθεί δείγμα που να πληροί τα χαρακτηριστικά της 

αργιλικής στρώσης που ορίζονται στη μελέτη. Ο χρόνος που χρειάστηκε για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων για κάθε δείγμα από το εργαστήριο ελέγχου εδαφικών δειγμάτων έφτανε μέχρι τις 25 
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ημέρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών αποκατάστασης του κάθε 

χώρου. 

Επιπλέον, κατά την αποκατάσταση του χώρου αποβλήτων της περιοχής της Παλαιόχωρας η 

μελέτη προέβλεπε την μεταφορά των απορριμμάτων από την Παλαιόχωρα στο χώρο αποβλήτων του 

οικισμού του Βάβδου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των απορριμμάτων έγιναν 

καταγγελίες από τους κατοίκους του Βάβδου, με αποτέλεσμα την εμπλοκή του αστυνομικού τμήματος 

της Γαλάτιστας και την καθυστέρηση των εργασιών αυτών μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε 

παράνομη μετακίνηση απορριμμάτων. 

Τέλος, υπήρξε επιπλέον καθυστέρηση στην αποκατάσταση του χώρου αποβλήτων του οικισμού 

της Παλαιόχωρας, καθώς τα φορτηγά που έπρεπε να μεταφέρουν τα απορρίμματα έπρεπε να κατεβούν 

από τις διαμορφωμένες επικλινείς ράμπες πρόσβασης, πράγμα το οποίο δεν ήταν πάντα δυνατόν. Η 

δυσκολία έγκειται στον συνδυασμό της τοπογραφίας του χώρου ο οποίος βρίσκεται εντός ρέματος 

μεγάλου βάθους, με τις τοπικές καιρικές συνθήκες της περιοχής που χαρακτηρίζονται από άφθονες 

βροχοπτώσεις και αυξημένη υγρασία κατά τους χειμερινούς μήνες, και με τη σύσταση του εδαφικού 

υλικού που δεν διασφάλιζε την ασφαλή πρόσφυση των τροχών των μηχανημάτων και των φορτηγών. Οι 

καταστάσεις αυτές προκαλούσαν τη συχνή αναβολή των εργασιών. 

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο εργοληπτική Κοινοπραξία Γ. 

Σιούρδος- Δ. Γιοματάρης, για το πιο πάνω έργο έγινε στις 06/09/2013. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 6 (έξι) ημερολογιακοί μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 05/03/2014. 

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 238.456,95 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%). 

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/4036/15-04-2014 έγγραφό της 

συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ.: 

05/2013, μέχρι την 5-6-2014, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη 

παράταση ευσταθούν». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 4-3ου-2014 αίτηση του 

ανάδοχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/4036/15-

04-2014  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του 2ου υποέργου «Αποκατάσταση 

Τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης 

«Αποκατάσταση Πέντε Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με MIS 

375263, μέχρι την 5η -06ου -2014, λόγο των δυσκολιών στην εξεύρεση κατάλληλου αργιλικού 

υλικού, αλλά και την αντιμετώπιση καταγγελιών από την πλευρά των κατοίκων του οικισμού 

του Βάβδου όπου μεταφέρονται τα απόβλητα του χώρου διάθεσης αποβλήτων του οικισμού της 

Παλαιόχωρας όπως ορίζεται στην μελέτη, καθώς και τις άσχημες τοπικές καιρικές συνθήκες. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 104/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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