
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 24/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, 

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. 24/18.12.2014 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Τσινάς Αργύριος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτα Κατσιακώρη,ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος 

Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος. 
 

Αριθμός θέματος:4ο έκτακτο Εξέταση  της υπ’ αριθ.: 21195/ 24-11-2014 ένστασης 

του κ. Γεωργίου Ρούτση, αναδόχου του έργου 

«Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Παλαιόχωρας» κατά του Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :370  

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 4ο 

έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την 

συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 

συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη, ο 

οποίος τόνισε: «Είναι ένα παλιό έργο όπου Δήμαρχος ήταν ο κύριος Αστέριος Μπάτσιος στα 

Ζερβοχώρια. Έγινε κάποια ανάθεση στο συγκεκριμένο εργολάβο ο οποίος δεν εκτέλεσε το 

έργο που έπρεπε να εκτελέσει, έγινε διακοπή, αλλά δεν παραλήφθηκε ποτέ από την επιτροπή 

παραλαβής και κατά συνέπεια δεν έχει πληρωθεί. 
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 Απ' ότι βλέπετε στις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος 

Αλεξιάδης με την κυρία Μπογιατζή που ήταν τότε στα Ζερβοχώρια, εισηγούνται να 

απορριφθεί ο λογαριασμός αυτός.  

Επίσης και ο δικηγόρος του Δήμου εισηγείται να απορριφθεί η ένσταση του κυρίου 

Ρούτση που ζητάει από το Δήμο Πολυγύρου αυτό το ποσό, καθώς είναι ένα έργο το οποίο δεν 

παραλήφθηκε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.  

Για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προχωρήσουμε στην 

πληρωμή του παραπάνω έργου».  

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο 

Κανταρά, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του δε θα τοποθετηθεί γιατί δεν το γνωρίζει το 

θέμα τόσο καλά. Επιπρόσθετα ρώτησε γιατί δεν κλήθηκε ο κ. Ρούτσης στη συνεδρίαση να πει 

κι αυτός τη δικιά του άποψη.  

Το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Σύμφωνα με την τελευταία νομολογία του Αρείου 

Πάγου κάθε απαίτηση πλέον και κατά το Δήμο παραγράφεται μετά πάροδο πενταετίας. Παλιά 

ήταν εικοσαετία. Συνεπώς με δεδομένο ότι η υπόθεση είναι από το 2007 δεν υπάρχει 

αντικείμενο. Παρά ταύτα όμως εμείς για να ήμαστε και τυπικά εντάξει, ζητήσαμε την εισήγηση 

από την πλευρά της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει τους σχετικούς φακέλους και νομίζω ότι 

έχει καταγραφεί αυτό. Η εισήγηση είναι αρνητική και η ίδια εισήγηση υπάρχει από την πλευρά 

του νομικού συμβούλου του Δήμου».  

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού: «Εγώ καλύφθηκα από την τοποθέτηση και του νομικού συμβούλου και των 

τεχνικών υπηρεσιών, οπότε θα το ψηφίσω». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.: 21195/ 24-11-

2014 ένσταση του αναδόχου του έργου κ. Γεωργίου Ρούτση, το με Αριθ. Πρωτ.: φ. 

6στ/21195/28-11-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κ α τ  ά     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

  

          Την απόρριψη της  υπ’ αριθ.: 21195/ 24-11-2014 ένστασης του κ. Γεωργίου 

Ρούτση, αναδόχου του έργου «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Παλαιόχωρας» κατά του Δήμου Πολυγύρου, καθώς το έργο δεν παραλήφθηκε ποτέ. 

          Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία για τον λόγο που 

αναφέρεται στην εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 370/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή  

              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-2-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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