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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
Δημοτικό Συμβούλιο 149/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 29-6-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο: Εξέταση  ειδικής  δήλωσης  διακοπής  εργασιών  του  έργου: 
«Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».

Στην Αγιά σήμερα 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  9357/25-6-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος 11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος 15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
23. Βαλάρης Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)

Απόντες
5. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 6. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
7. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 8. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
9. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 10. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
11. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 12. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
13. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 14. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
15. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 16. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) 22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης, καθώς επίσης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων του Συλλόγου 
Γυναικών Ανατολής.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της  
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς  για το έργο: «Αύξηση ποσότητας νερού με την κατασκευή πέντε  (5)  
δεξαμενών  ύδρευσης  στο  Δήμο  Αγιάς». (Εισήγηση:  Αντώνιος  Μπελιάς,  Πρόεδρος  
ΔΕΥΑ Αγιάς).

Θέμα  2ο ΕΗΔ: Έγκριση  κυκλοφορίας  απορριμματοφόρου  οχήματος.  (Εισήγηση:  
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση  εκμίσθωσης Δημοτικού Θεάτρου Ομολίου και  καθορισμός  
τιμήματος. (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, δημοτικός σύμβουλος).

Θέμα 4ο ΕΗΔ: Χορήγηση  άδειας  στάσιμου  υπαίθριου  εμπορίου  σταθερής  καντίνας  
στην  Αλβανού  Ευμορφία  του  Αποστόλου.  (Εισήγηση:  Χρήστος  Ξαφάρας,  
Αντιδήμαρχος).

Θέμα 5ο ΕΗΔ: Εκλογή  υδρονομέων  άρδευσης  στο  Δήμο Αγιάς,  για  την  αρδευτική  
περίοδο 2012. (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι κ.κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα.
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 5ο: Εξέταση  ειδικής  δήλωσης  διακοπής  εργασιών  του  έργου: 
«Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».

«Με την  υπ’  αριθμ.  39/2010  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του  Δήμου  
Αγιάς περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, ανατέθηκε στην Χατζή Ελένη,  
Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Λάρισα, η κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου  
Μεταξοχωρίου». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 17/08/2010, διαβιβάσθηκε και  
πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις  23/08/2010.  Η  
συμβατική προθεσμία ήταν 60 ημέρες, ενώ με την υπ’ αριθμ. 43/2011 απόφαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 210  
ημέρες, οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι  η 23/05/2011.

Η ανάδοχος προέβη σε διακοπή των εργασιών κατασκευής με την από 6/4/2011  
ειδική  έγγραφη  δήλωση  διακοπής  εργασιών,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  
95/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου 

λογαριασμού του έργου πέραν του διμήνου από την υποβολή του, σύμφωνα με το άρθρο  
53, παρ. 9 του Ν. 3669/2008.

Με  το  υπ’  αριθμ.  31859/3-05-2012  έγγραφο  του  Τμήματος  ΤΥΔΚ  της  Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων δόθηκε εντολή από τη Δ/νουσα Υπηρεσία για  
την επανέναρξη των εργασιών μετά την εξόφληση του 1ου λογαριασμού.

Η ανάδοχος με την από 3/05/2012 νέα ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών,  
η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 38313/18-05-2012 απόφαση της Δ/νουσας  
Υπηρεσίας, διακόπτει εκ νέου τις εργασίες λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 2ου 

λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια  η  ανάδοχος με  την από 25/6/2012 αίτησή της  ζητά την άρση της  

διακοπής εργασιών και τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 120  
ημέρες  προκειμένου  να  συνεχιστούν  οι  εργασίες  κατασκευής,  δεδομένου  ότι  έχουν  
δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού  από το Τμήμα  
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.

Η ΤΥΔΚ με το υπ’ αριθμ. 66927/26-06-2012 έγγραφό της μας απέστειλε  τη σχετική  
αίτηση της αναδόχου με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την  
οποία  προτείνεται  η  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας,  με  νέα  
ημερομηνία περάτωσης του έργου την 20/11/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 48, 62 και  
53 του Ν. 3669/2008  παρακαλούμε να αποφασίσετε.

Για  την  άρση  της  διακοπής  εργασιών  και  τη  συνέχιση  ή  μη  των  εργασιών  
κατασκευής του έργου με τη χορήγηση ή μη της ζητούμενης παράτασης της συμβατικής  
προθεσμίας  του  έργου: «Αποπεράτωση  αθλητικού  χώρου  Μεταξοχωρίου»  έως  
20/11/2012». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 την εισήγηση του Δημάρχου
 τις διατάξεις των άρθρων 48, 62 και 53 του Ν. 3669/2008 

Αποφασίζει ομόφωνα
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Α).Εγκρίνει  την  άρση  της  από  3/05/2012  διακοπής  εργασιών  του  έργου: 
«Αποπεράτωση  αθλητικού  χώρου  Μεταξοχωρίου» με  βάση  την  υπ’  αριθμ. 
38313/18-05-2012 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

Β).  Εγκρίνει  την  παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  με  αναθεώρηση  του 
έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου» έως την 20/11/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

ΑΔΑ: Β410Ω6Ι-4ΤΧ


