
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 21/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 21/16.11.2015 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 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Χριστιανού Αγγελική 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ξάκης Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Φυλαχτός Χρήστος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Ζιούπου Άννα 

7 Δημητριάδης Χρήστος 25 Σιδέρης Νικόλαος 

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

15 Κανταράς Αναστάσιος    

16 Παπούλιος Ιωάννης    

17 Λαφαζάνης Βασίλειος    

18 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δέας Παύλος 

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. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης. 
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Αριθμός θέματος: 1ο  Εισήγηση για την υποκατάσταση του αναδόχου του 

υποέργου  2  «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων, Οικισμού Ορμύλιας (Προμήθεια Η/Μ 

Εξοπλισμού) Δήμου Πολυγύρου» με τις πράξεις με κωδικό 

ΟΠΣ 453333. 

Αριθμός Απόφασης :410  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος τόνισε: « εκ μέρους του 

αναδόχου του υποέργου 2  «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Οικισμού 

Ορμύλιας (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού) Δήμου Πολυγύρου» υπεβλήθη στον Δήμο μας η με 

αριθ. Πρωτ:. Φ6στ/10997/16-06-2015 αίτησή του με την οποία και με τους αναφερόμενους  σε 

αυτήν  λόγους ζητούσε την υποκατάστασή του στο ανωτέρω έργο.  

Στην συνέχεια ο Δήμος μας με το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6στ/13405/22-07-2015 

έγγραφό του προς τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ζήτησε την 

αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου του υποέργου και την σχετική έγκριση η οποία και 

δόθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3453/13-11-2015 έγγραφό της, με το όρο κάτι τέτοιο να 

εγκριθεί από εμάς, ύστερα από σχετική εισήγηση – πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Ακολούθως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου, με το με αριθ. Πρωτ. Φ. 

6στ/20648/19-11-2015 έγγραφό της εισηγήθηκε με κύριο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και 

ειδικότερα το συμφέρον του έργου ( άμεση περαίωσή του), την αποδοχή της υποκατάστασης 

του αρχικού αναδόχου του έργου (Κ/ξία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»)  από 

την εταιρία «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Ειδικότερα το έγγραφό της έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6στ/10997/16-06-2015 αίτηση του αρχικού αναδόχου για 

υποκατάσταση, 

2) το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6στ/13405/22-07-2015 εγγράφου του Δήμου Πολυγύρου προς 

τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, 

3) το με αριθμό πρωτοκόλλου 3453/13-11-2015 έγγραφο του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς το Δήμο Πολυγύρου, που εγκρίνει την υποκατάσταση, 

4) το άρθρο 65 παρ. 1 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η υποκατάσταση 

αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου μετά από έγκριση του φορέα 

κατασκευής και σχετική πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας με βασική προϋπόθεση η νέα 

επιχείρηση να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον 

ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, 

5) τη με αριθμό 47/2003 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Ολομέλεια) σύμφωνα με την οποία δέχεται 

ότι είναι δυνατή η αλλαγή του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον η μεταβίβαση 

της έννομης σχέσης από σύμβαση προμήθειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και εφόσον 

αυτός: α) έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση της συμβάσεως στον 

αρχικό προμηθευτή και β) διαθέτει τα αυτά εχέγγυα ικανότητας, αξιοπιστίας και 

φερεγγυότητας (οικονομοτεχνικής) με τον αρχικό ανάδοχο, 

6) την αδυναμία φυσικής παρουσίας του νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. - 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και της εταιρίας αυτής για την ολοκλήρωση του έργου, αν και η 

παρουσία του είναι απολύτως απαραίτητη, εξαιτίας της φύσης του έργου, το οποίο είναι 

ειδικό και άκρως εξειδικευμένο και είναι  επιτακτική η ανάγκη για άμεση και συνεχή 

χρηματοδότηση του έργου από τον ανάδοχο ως και η συνεχής παρακολούθηση και 

καθοδήγηση του ρυθμού,  του  τρόπου προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, με 

στόχο : 
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 Να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου που είναι η αποτελεσματική του λειτουργία με βαθμό 

απόδοσης του εξοπλισμού τέτοιο που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 

Περιβαλλοντικών Όρων.  

 Την έντεχνη και άρτια προμήθεια του εξοπλισμού. 

 Την εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση του έργου και με δεδομένη την προσπάθεια 

για συντόμευση του συμβατικού χρόνου. 

7) Το δεδομένο ότι η εταιρεία ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει τα απαραίτητα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτήθηκαν κατά την δημοπρασία του εν θέματι 

έργου. Συγκεκριμένα, την απαίτηση επί ποινή αποκλεισμού του άρθρου 11 της διακήρυξης 

για συνεργασία του υποψήφιου ανάδοχου με ειδικευμένη εταιρεία στην λειτουργία και 

συντήρηση ΕΕΛ με την μέθοδο MBR, την ικανοποιούσε η αρχική ανάδοχος Κοινοπραξία 

«ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», καταθέτοντας συμφωνητικό συνεργασίας 

με την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», της οποίας πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος είναι ο Κος Μπούτσιος Γεώργιος, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως και 

νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε.», η οποία διαθέτει και τα απαιτούμενα από την διακήρυξη πιστοποιητικά: 

- Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 

- Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 

- Σύστημα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία το πρότυπο OHSAS 

18001:2007 

   Κατά συνέπεια, εξυπηρετείται απολύτως το δημόσιο συμφέρον με την αιτούμενη προς 

έγκριση υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου, αφού α) δυο αδελφές εταιρείες (ΣΦΕΛΙΝΟΣ 

Α.Τ.Ε.Ε. και ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) ιδίων οικονομικών συμφερόντων, θα 

μπορούν να συνεργαστούν πολύ καλύτερα και να παραδώσουν ένα πλήρως λειτουργικό και 

αποτελεσματικό σύνολο μηχανημάτων, που θα εξασφαλίζουν το μέγιστο βαθμό απόδοσης 

της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ορμύλιας, καθ’ ότι το αντικείμενο της προμήθειας 

της συγκεκριμένης σύμβασης, είναι σύνθετο και απόλυτα εξειδικευμένο, β) η συνέχιση της 

συμβάσεως εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, γ) η «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση της σύμβασης στην αρχική 

ανάδοχο κοινοπραξία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» δ) η «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαθέτει τα αυτά εχέγγυα ικανότητας, αξιοπιστίας και 

φερεγγυότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) με την αρχική ανάδοχο κοινοπραξία 

«ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ώστε εξασφαλίζεται πλήρως η εκ μέρους 

της εκτέλεση της σύμβασης και ε) δεν απαγορεύεται ρητώς υποκατάσταση σε συμβάσεις 

προμήθειας ούτε από την σύμβαση ούτε από την Διακήρυξη, 

 

εισηγούμαστε 

 

με κύριο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα το συμφέρον του έργου, την αποδοχή 

της υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου του έργου (Κ/ξία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»)  από την εταιρία «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το με αριθ. Πρωτ. Φ. 6στ/20648/19-11-

2015 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6στ/10997/16-06-2015 

αίτηση του αρχικού αναδόχου για υποκατάσταση, το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6στ/13405/22-

07-2015 εγγράφου μας προς ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, το με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3453/13-11-2015 έγγραφο του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς το Δήμο Πολυγύρου, το άρθρο 65 παρ. 1 του ν.3669/08, τη με αριθμό 

47/2003 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Ολομέλεια), την αδυναμία φυσικής παρουσίας του 
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νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. - ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και της 

εταιρίας αυτής στον τόπο του έργου, και την εξειδικευμένη ολοκλήρωσή του,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  

2. Την υποκατάσταση του αναδόχου του υποέργου 2 «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων, Οικισμού Ορμύλιας (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού) 

Δήμου Πολυγύρου» με τις πράξεις με κωδικό ΟΠΣ 453333(Κ/ξία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 

Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»)  από την εταιρία «ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε., με τον όρο να αντικατασταθεί η υπάρχουσα εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης (αρχικού αναδόχου). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 410/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 24-11-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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