
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 4/17.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

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 

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

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 31
ο
  Έγκριση αλλαγής επωνυμίας του αναδόχου των έργων: 

«Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – 

Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και 

περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια και 

συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν  - Βελτίωση 

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση 

αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – 

σήμανση)» και «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού 

Γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση» 

Αριθμός Απόφασης : 95  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 31
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, και έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, 

ο  οποίος ανέφερε τα εξής: «Με το υπ’αριθμ. Φ6στ/2909/17-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί 

στην έγκριση αλλαγής της επωνυμίας του αναδόχου των έργων «Αντιμετώπιση πλημμυρικών 

φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – σήμανση για την 

οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών 

στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – σήμανση), 

αρ. μελ. 4/16 και «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – 

Αποπεράτωση» αρ. μελ. 12/13. 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΠΑΤΖΗΣ – ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Σ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» βάσει του με αριθμό 

3398/7-3-2017 εγγράφου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προέβη σε νόμιμη τροποποίηση των άρθρων 1 και  3 του 

καταστατικού της που αφορούν το πρώτο στην επωνυμία και το δεύτερο στον σκοπό. 

Εφόσον λοιπόν η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε άμεσα για την τροποποίηση του 

καταστατικού της με το με αριθ. Πρωτ. 9533/9-3-2017 έγγραφό της και όπως προκύπτει από το 

με αρι. 3398/7-3-2017έγγραφο της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο οποίο επισυνάπτεται και το νέο καταστατικό της εταιρίας, 

με την συγκεκριμένη νόμιμη τροποποίηση δεν αλλάζει κανένας ουσιώδης όρος της δημοσίας 

συμβάσεως της με τον Δήμο Πολυγύρου αφού δεν πρόκειται για υποκατάσταση αναδόχου, 

αλλά για μια εσωτερική αναδιοργάνωση της αναδόχου εταιρείας η οποία δεν επηρεάζει 

ουδόλως την ανωτέρω σύμβαση. 

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλα τα άλλα στοιχεία της αναδόχου 

εταιρείας ήτοι Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και έδρα παραμένουν ως έχουν καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 

να εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας «ΑΜΠΑΤΖΗΣ – 

ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Σ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με την νέα επωνυμία «AS build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «A.S. build Α.Τ.Ε.» 

Η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το το υπ’αριθμ. Φ6στ/2909/17-

3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, την τροποποίηση 

του καταστατικού της με το με αριθ. Πρωτ. 9533/9-3-2017 έγγραφό, το με αρι. 3398/7-3-2017 

έγγραφο της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας «ΑΜΠΑΤΖΗΣ – 

ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Σ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με την νέα επωνυμία «AS build ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «A.S. build Α.Τ.Ε.», ανάδοχος εταιρία των έργων «Αντιμετώπιση 

πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – 

σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση 

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και 

περιβάλλοντος – σήμανση), αρ. μελ. 4/16 και «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου 

Πολυγύρου – Αποπεράτωση» αρ. μελ. 12/13 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 31-3-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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