
 

 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, 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. 12/24.8.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Πάνος Ιωακείμ 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δέας Παύλος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και η 

Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Αριθμός θέματος: 5ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ’23 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 45/2012 

Αριθμός Απόφασης :269  

        

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 5ο 

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

ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη 

λόγω του κατεπείγοντος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: 

«σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ.: φ.6στ/15021/24-08/2015 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -

Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου «Κ/ξία 
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ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ι. – ΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ Π.» για την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, καθώς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – 

Θράκη» έχει ενταχθεί η Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 464696 και 

κωδικό πράξης ΣΑ 2012ΣΕ25580000 στην οποία περιλαμβάνεται και το υποέργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ’23 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» που επρόκειτο να 

υλοποιηθεί στον Πολύγυρο από τον ανάδοχο «Κ/ξία ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ι. – ΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ 

ΠΛΟΥΜΗΣ Π.». 

Στην περιοχή των εργασιών πρόκειται να γίνουν αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης με έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και ανατεθεί σύμφωνα με τις μελέτες 

154/2012«Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, 

Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Πολυγύρου» και 188/12 «Δίκτυα αποχέτευσης και αγωγοί μεταφοράς 

λυμάτων Πολυγύρου και Καλυβών» της υπηρεσίας,  είναι αυτονόητο ότι οι εργασίες ανάπλασης του 

έργου του θέματος θα ακολουθήσουν και αυτές θα αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση των άλλων ή στην 

καλύτερη περίπτωση παράλληλα και τμηματικέ με αυτές. 

Ο Ανάδοχος του έργου ζήτησε με την από 24-08-2015 αίτησή του την επιστροφή της 

πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το ανωτέρω έργο. Στις διατάξεις του άρθρου 

35 παρ. 5 του Ν. 3669/2008, ορίζεται ότι «5. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι 

δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις 

κείμενες διατάξεις, αποζημίωσής του για τις θετικές ζημίες μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, μπορεί 

να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της 

παραγράφου 2. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα η προϊσταμένη αρχή, εντός μηνός από την 

υποβολή της, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο και εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας, άλλως 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον ανάδοχο. Κατά 

τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος…» 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ’23 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 45/2012, ποσού 160.537,97€ με ημερομηνία έκδοσης 19-

12-2014 και αριθμό 538805 του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Ανάδοχο «Κ/ξία ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ι. – 

ΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ Π.». 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. φ.6στ/15021/24-

08/2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. 45/2012 

μελέτη, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ’23 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» 

ΜΕ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 45/2012, ποσού 160.537,97€ με ημερομηνία έκδοσης 19-12-2014 και 

αριθμό 538805 του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Ανάδοχο «Κ/ξία ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ι. – 

ΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ Π.». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 269/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-9-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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