
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ενάτη (9η) Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  11:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ 

αριθ. 1191/03-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄ Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας & απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας των τακτικών µελων κ.κ. Βασιλάκη Αθανάσιου και Ζαβράκογλου Άγγελου, παραβρέθηκαν 

τα αναπληρωµατικά µέλη ο κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & η κ.α. Μαρία Σαράντη. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, 6. Μαρία Σαράντη 

αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο έκτακτο  Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για την 

υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης και της σύµβασης 

υπεργολαβίας του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς 

λυµάτων Πολυγύρου-Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 8 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και τόνισε τα 

εξής: «Σε συνέχεια του προσυμβατικού ελέγχου με τον οποίο εγκρίθηκε η υπογραφή εργολαβικής 

σύμβασης του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» η 

Τεχνική Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο του έργου να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

προκειμένου να ελεγχθούν και να εγκριθούν αρμοδίως. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης του 

έργου ο ανάδοχος του έργου όφειλε να υποδείξει υπεργολάβο για την κατασκευή μέρους του έργου το 

οποίο δε θα υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% της σύμβασης. Ο εργολάβος μαζί με τα δικά του 
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επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατέθεσε και φάκελο με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του 

υπεργολάβου με τον οποίο αντικατέστησε τον αρχικά υποδειχθέντα. Προκειμένου να υπογραφεί η 

εργολαβική σύμβαση απαραίτητο είναι να εγκριθούν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά τόσο του 

εργολάβου όσο και του υπεργολάβου 

Εν όψει των παραπάνω και λόγω του κατεπείγοντος  εισηγούµαι να εγκριθούν τα επικαιροποιηµένα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε  ο εργολάβος και ο υπερεργολάβος. 

Τα  µέλη της Επιτροπής, µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών και αφού ήλεγξε 

όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα από τον εργολάβο και υπερεργολάβο όπως επίσης 

και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την συζήτηση του θέµατος 

2.Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα  δικαιολογητικά που κατέθεσε η Εταιρεία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.» 

για την υπογραφή της σύµβασης σε εκτέλεση του µε αριθ.πρωτ. Φ6στ/22702/10.12.2014 εγγράφου 

του ∆ήµου Πολυγύρου. 

3.Η υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του έργου, θα γίνει από τον κ.∆ήµαρχο, που 

εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   8/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  9η  Φεβρουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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