
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 9/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 9/10.06.2016 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 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Χριστιανού Αγγελική 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17   

4 Βορδός Χρήστος 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Φυλαχτός Χρήστος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23   

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κανταράς Αναστάσιος 26   

13 Παπούλιος Ιωάννης    

14 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Ζιούπου Άννα 

4 Ζούνη Στέλλα 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

7 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

8 Κοντογιώργης Δημήτριος 

9 Τσινάς Αργύριος 

10 Λαφαζάνης Βασίλειος 

11 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, 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. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη 

Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 1
ο
  Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: 

«Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον 

Πολύγυρο» της πράξης «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 

δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης : 208  

  

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

και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση 

των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συνεδρίαση, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο 

που αφορά η υποκατάσταση είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2007-

2013, το οποίο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 

κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου 

«Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» της πράξης 

«Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» 

κ/ξ Καραμάνος Ιωάννης – Πασιαδάκης Πλουμής υπέβαλαν την από 24-05-2016 αίτηση 

υποκατάστασης για το σύνολο του έργου εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 για να εγκριθεί η υποκατάσταση 

πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο 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 κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής που θα λάβει 

υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του ΜΕΕΠ. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι καλούμενες κατηγορίες και τάξεις από την διακήρυξη, ήτοι 1
η
, 

2
η
 ή 3

η
 με δηλούμενη έδρα ή ως δεύτερο Νομό τον Νομό Χαλκιδικής τάξη για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 και άνω με δηλούμενη έδρα ή ως δεύτερο Νομό τον Νομό 

Χαλκιδικής τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, πληρούνται από την 

εταιρία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., δεδομένου ότι η ως άνω εργοληπτική επιχείρηση ανήκει 

στην 3
η
 τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 3

η
 τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν από τον αρχικό ανάδοχο κ/ξ Καραμάνος Ιωάννης – 

Πασιαδάκης Πλουμής ανέρχεται στο ποσό των 0,00€.     

Όλες οι πιστοποιήσεις και οι πληρωμές μετά την έγκριση της υποκατάστασης θα διενεργούνται 

στο όνομα του νέου ανάδοχο. Οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου θα αντικαταστήσουν τις 

υπάρχουσες εις ολόκληρόν και ο υποκατάστατος του αναδόχου θα επέχει στο εξής θέση 

αναδόχου και θα αναλάβει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου με απαλλαγή της ευθύνης 

του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς 

το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την 

Υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ` ονόματι του αρχικού αναδόχου θα αποδοθούν, αφού 

προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την 

κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.   

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 

3669/08, την με αριθ. Πρωτ. 1068/10-6-2016 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  και μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 Την έγκριση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ δημόσιας συνεδρίασης λόγω του κατεπείγοντος 

(δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο που αφορά η υποκατάσταση είναι 

ενταγμένο στο ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το οποίο έχει 

συγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης) 

 Την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ του έργου: «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και 

περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου 

Πολυγύρου» από την εταιρία Μ& Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., η οποία παρέχει 

τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.  
    

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί 

σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος 

Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 208/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-6-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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