
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 1/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι δύο (22) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

1/15.1.2016 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 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Δημητριάδης Χρήστος 

8 Βασιλάκης  Αθανάσιος 
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 

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

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

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

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

της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 24ο  Λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου κοινοπραξία 

ΡΩΣΣΙΟΥ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ-ΙΣΑΑΚ –

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του έργου: «Ανόρυξη και 

αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες Δ. Πολυγύρου» αρ. μελ. 81/2012  

Αριθμός Απόφασης : 30  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 24ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. 

Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε: «με το με Αριθ. Πρωτ.:Φ6στ/419/19-1-2016 έγγραφό 

της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του 

Π.Δ.171/87, μας διαβιβάζει φωτοαντίγραφο των ενστάσεων της αναδόχου κ/ξίας ΡΩΣΣΙΟΥ 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ ΚΑΙ Δ/Κ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» επί 

των:  α) με αρ. πρωτ. Φ6στ/22413/15-12-2015 εντολή εκτέλεσης  επειγουσών εργασιών της 

υπηρεσίας μας και δ) τον 2
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όπως αυτός εγκρίθηκε με την 

με αριθμό 475/30-12-2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ. Πολυγύρου σχετικών εγγράφων της 

υπηρεσίας μας, μαζί με την Εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται η προθεσμία των δύο μηνών, που εκ της νομοθεσίας υφίσταται, αρχόμενης 

από την ημέρα κατάθεσης της ένστασης. 

Αναλυτικότερα, η Τεχνική υπηρεσία,  μας εισηγείται τα ακόλουθα: 

 Η από 30-12-2015 ένσταση με αριθμό πρωτ. 23477 αφορά στην με αριθμ. πρωτ. 

Φ6στ/22413/15-12-2015 έγγραφη εντολή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών που εξέδωσε η υπηρεσία 

μας και ως εκ τούτου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3669/08.  

 Η από 13-1-2016 ένσταση με αριθμό πρωτ. 419 κατά του 2
ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της ως άνω ανατρεπτικής προθεσμίας των 

δεκαπέντε (15) ημερών καθώς ο ανωτέρω 2
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπεγράφη με 

επιφύλαξη από τον ανάδοχο στις 29-12-2015.  

Επειδή οι δύο ενστάσεις αφορούν στο ίδιο ζήτημα και το σκεπτικό των δύο αιτημάτων 

είναι κοινό απαντώνται ενιαία. Συγκεκριμένα, με την πρώτη ένσταση προβάλλεται ότι οι 

εργασίες για την ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή του οικισμού του Βάβδου σε νέα θέση και η 

κατασκευή του συνοδού αγωγού ύδρευσης διαφορετικού μήκους και διατομής από την αρχική 

μελέτη δεν αποτελούν ούτε συμβατικό αντικείμενο του έργου ούτε επείγουσες εργασίες και 

εσφαλμένα έχουν συμπεριληφθεί στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Προς τεκμηρίωση 

της θέσης αυτής αναφέρει ότι η άδεια εκτέλεσης έργου για τις ανωτέρω εργασίες δόθηκε από την 

Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας μόλις στις 10-11-2015 με το με αριθμ. πρωτ.48743 έγγραφό 

της και ζητείται η άρση της εντολής εκτέλεσης επειγουσών εργασιών (υπ’ αριθμ. Φ6στ/22413/15-

12-2015 έγγραφο μας). Στη δεύτερη ένσταση, η οποία ακολουθεί την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 

έργου, προβάλλεται ακριβώς το ίδιο σκεπτικό με αίτημα την ανασύνταξη του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την αφαίρεση από τον ανωτέρω Α.Π.Ε. όλων των 

ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν την ανόρυξη της γεώτρησης της Βάβδου σε νέα θέση και 

της κατασκευής του συνοδού αγωγού ύδρευσης από τη νέα θέση γεώτρησης έως την υφιστάμενη 

δεξαμενή. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Με την υπ’ αριθμ. 210/2013 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Πολυγύρου ανατέθηκε, έπειτα από 

μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 30-07-2013, η εκτέλεση των εργασιών του έργου: 

«ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ. & Δ/Κ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στην «Κ/ΞΙΑ ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  

 Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 10-10-2013 με συμβατικό ποσό 1.174.170,61 

ευρώ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 Κατά την εκτέλεση του έργου έγινε η προβλεπόμενη ανόρυξη της γεώτρησης στο Βάβδο κατά την 

οποία δεν εντοπίστηκε υδροφορία  

 Η υπηρεσία προέβει στις διαδικασίες εκπόνησης σχετικών μελετών και χορήγησης αναγκαίων 

εγκρίσεων ώστε να γίνει ανόρυξη σε νέα θέση προς εκπλήρωση της απαίτησης του έργου για την 

κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού 
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I. Στις 10-11-2015 χορηγήθηκε η Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων της 

Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και συνοδού 

αγωγού  

II. Στις 15-12-2015 η υπηρεσία μας εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ.Φ6στ/22413/15-12-2015 

εντολή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών ανόρυξης υδρευτικής 

γεώτρησης και κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του έργου στις νέες θέσεις σύμφωνα με 

την ανωτέρω έγκριση 

III. Στις 30-12-2015 εγκρίθηκε, με την με αριθμό 475 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 

Πολυγύρου, ο 2
ος

 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 

ανωτέρω εργασίες 

Αφού παρελήφθησαν οι δύο Ενστάσεις του Αναδόχου και ελέγχθηκε ότι αυτές κατατέθηκαν 

εμπροθέσμως σύμφωνα σαν με την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 και έχουν το νόμιμο 

τύπο εξετάστηκαν στην ουσία τους και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε αντιπαραβολή με 

τα αιτήματα όπως αυτά προβλήθηκαν από τον Ανάδοχο εισηγούμαστε τα ακόλουθα προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πολυγύρου που έχει θέση Προϊσταμένης Αρχής: 

 Η αρχική μελέτη του έργου προέβλεπε την ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή της Τοπικής 

Κοινότητας Βάβδου του Δ. Πολυγύρου και την κατασκευή συνοδού αγωγού ύδρευσης από τη θέση 

της νέας γεώτρησης έως την υφιστάμενη δεξαμενή για την ύδρευση του ομώνυμου οικισμού. Κατά 

την ανόρυξη της γεώτρησης δεν εντοπίστηκε υδροφορία στην προβλεπόμενη στη μελέτη θέση 

γεγονός το οποίο ήταν προφανώς μη προβλέψιμο παρότι η υπηρεσία είχε προβεί στις ενδεδειγμένες 

ενέργειες (μελέτες, εγκρίσεις κτλ.). Για την επίτευξη της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου, 

δηλαδή την ύδρευση του οικισμού Βάβδου, είναι αναγκαία η ανόρυξη γεώτρησης σε νέα θέση και η 

αντίστοιχη κατασκευή του συνοδού αγωγού. Περαιτέρω, όλες οι σχετικές εργασίες που απαιτούνται 

περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και στην αρχική σύμβαση και σε κάποιες 

μόνο από αυτές προτείνεται αύξηση της ποσότητάς τους με τον 2
ο
 Α.Π.Ε., όπως αυτός εγκρίθηκε με 

την 475/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Πολυγύρου. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω δεν 

τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προβλέπεται στην αρχική σύμβαση του έργου 

ούτε ο εργολάβος βαρύνεται με νέες κατά είδος εργασίες.  

 Επίσης, η ύπαρξη της με αριθμ. πρωτ. 48743/10-11-2015 έγκρισης της Δ/νης Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή μεταγενέστερη της σύμβασης, δεν τεκμαίρει το αν πρόκειται για 

συμβατικό αντικείμενο ή όχι καθώς αφορά σε εργασίες των οποίων η αναγκαιότητα προέκυψε 

κατά την εξέλιξη του έργου όπως τεκμαίρεται ανωτέρω.  

 Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι ο ανωτέρω 2
ος

 ΑΠΕ έχει εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Κ.Μ. με το με αρ. πρωτ. 10871/23-12-2015 έγγραφό της με το οποίο 

διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τον εν λόγω Α.Π.Ε. «δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το 

βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, 

παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση».  

 Περαιτέρω, όσον αφορά το αίτημα άρσης της εντολής εκτέλεσης επειγουσών εργασιών 

(έγγραφο της υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. Φ6στ/22413/15-12-2015) αυτό προβάλλεται 

αλυσιτελώς καθώς ήδη από τις 30-12-2015, ημέρα υποβολής της σχετικής ένστασης, έχει ήδη 

εγκριθεί ο 2
ος

 Α.Π.Ε. ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την εκτέλεση των εργασιών και ουσιαστικά 

αντικαθιστά την ισχύ της εν λόγω εντολής εκτέλεσης επειγουσών εργασιών, ο δε χρόνος εκτέλεσης 

των εργασιών θα προσδιοριστεί από σχετική παράταση της προθεσμίας του έργου που θα 

χορηγηθεί μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε την απόρριψη και 

των δύο ενστάσεων στο σύνολό τους». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ του αναδόχου κ. Ισαάκ Ελευθεριάδη, του αρχηγού της μείζονος 

μειοψηφίας κ. Κανταρά Αναστασίου και της αρχηγού της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελικής 

Χριστιανού, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον κ. Δήμαρχο και οι δύο παρατάξεις 

της μειοψηφία ψήφησαν αρνητικά επί της εισήγησης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. 

Πρωτ.:Φ6στ/419/19-1-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου  

Και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την απόρριψη τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης ένστασης της αναδόχου 

«Κοινοπραξία ΡΩΣΣΙΟΥ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΣΑΑΚ –ΠΑΥΛΙΔΗ  

ΣΩΚΡΑΤΗ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στις τοπικές 

και δημοτικές κοινότητες Δ. Πολυγύρου» αρ. μελ. 81/2012. 

Επί της απόφασης οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης,  

Ξάκης Ιωάννης και Τσινάς Αργύριος  και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. 

Αγγελική Χριστιανού ψήφισαν αρνητικά. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2016 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-2-2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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