
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα 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. 6/26.3.2014 

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 14 Καπλάνης Θωμάς 

2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 16 Σιμώνης Ιωάννης 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 18   

6 Σαράντη Μαρία 19   

7 Ζούνη Στέλλα 20   

8 Λακρός Αλέξανδρος 21   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23   

11 Δημητριάδης Χρήστος 24   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 25   

13 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Αβέρης Αθανάσιος 

2 Πλιάκος Αστέριος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Γκολόης Γεώργιος 

5 Πύρρος Ιωάννης 

6 Σταμούδης Ελευθέριος 

7 Βορδός Χρήστος 

8 Ευαγγελινός Δημήτριος 

9 Μπάτσιος Αστέριος 

10 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 

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

Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Αριθμός θέματος:18ο  Έγκριση 1
ης

 παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου 

«ΕΞΑΘΕΣΙΟ ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών 

Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης :97  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 18ο 

θέμα, ανέφερε ότι: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 13/03/2014 αίτηση 
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του αναδόχου ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 185/2011, για παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 20/7/2015, με αναθεώρηση. 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 4601/26-3-2014 

έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση των τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης 

των εργασιών και μας γνωρίζει ότι ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί όπως 

άλλωστε προκύπτει και από τα σχετικά έγγραφα. 

 Επειδή το έργο έχει σημαντική προθεσμία ολοκλήρωσης εισηγείται τη χορήγηση 

παράτασης μόνο των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών με την επιφύλαξη για τη 

σκοπιμότητα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.  

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αναθεώρηση της οικοδομικής 

άδειας εκδόθηκε στις 24-01-2014, δηλαδή πέντε μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, και 

καθώς οι εργασίες αδυνατούσαν να εκκινήσουν προ αυτής, προτείνεται η χορήγηση παράτασης 

με αναθεώρηση όλων των τμηματικών προθεσμιών κατά πέντε μήνες και συγκεκριμένα νέο 

πέρας της 1
ης

 τμηματικής προθεσμίας στις 20-2-2014, της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας 

στις 20-3-2014, της τρίτης τμηματικής προθεσμίας στις 20-5-2014 και της τέταρτης 

τμηματικής προθεσμίας στις 20-7-2014. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 23 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις 20/7/2015». 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 13-3-2014 αίτηση 

του αναδόχου ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, την υπ’ αρ. μελ. 185/2011 του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: 

4601/26-3-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Την έγκριση της 1
ης

 παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ 

ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 

185/2011, μέχρι την  20/7/2015, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι η αναθεώρηση της 

οικοδομικής άδειας εκδόθηκε στις 24-01-2014, δηλαδή πέντε μήνες μετά την υπογραφή 

της σύμβασης, και καθώς οι εργασίες αδυνατούσαν να εκκινήσουν προ αυτής, προτείνεται 

η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση όλων των τμηματικών προθεσμιών κατά πέντε 

μήνες και συγκεκριμένα νέο πέρας της 1
ης

 τμηματικής προθεσμίας στις 20-2-2014, της 

δεύτερης τμηματικής προθεσμίας στις 20-3-2014, της τρίτης τμηματικής προθεσμίας στις 

20-5-2014 και της τέταρτης τμηματικής προθεσμίας στις 20-7-2014. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 97/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 1 -4-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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