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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 23-11-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 5
ο
:  Έγκριση 2

ης
 παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 11744/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γιάνναρος Γεώργιος 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κασίδας Ιωάννης 

12. Κούκας Γεώργιος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος
1
 17. Λέτσιος Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σουλιώτης Θεόδωρος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Μπάτσικας Βασίλειος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος 

(Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος 

(Αγιάς) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κ. Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και 

Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος Ντελής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα 

Ευμορφία Ντουλούλη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 5
ο
:  Έγκριση 2

ης
 παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ευμορφία Ντουλούλη , που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την με αριθμό 122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς 

κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση ΄΄Καραμάνη΄΄ μέχρι θέση ΄΄Τσαλαβούρα΄΄», στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡ. ΖΗΡΔΕΛΗΣ με μέση έκπτωση 5 πέντε τοις εκατό (5%). 

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδος 2007-2013 .  

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 14490/23-10-2014 

σύμβαση, συνολικής αξίας 180.500,02 € (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του 

έργου σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου 

ορίζεται η  19/07/2015.  

Ο ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 15686/19-11-2014 έγγραφό του στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στο 

οποίο δηλώνονταν η αναγκαιότητα εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στη 

σύμβαση του έργου και αφορούν στον καθαρισμό του ρέματος, δηλαδή εργασιών που προηγούνται των 

υπολοίπων κατασκευαστικών εργασιών.  

Οι επείγουσες πρόσθετες εργασίες εγκρίθηκαν τελικά με την με αριθμό 41/2015 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ) 

απόφαση του Δ.Σ. Αγιάς, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 837/11-3-2015 προέγκρισης που δόθηκε από την 

αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Ο ανάδοχος με την από 07/04/2015 αίτησή του ζήτησε την 1
η
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου 

κατά εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 21/11/2015, επικαλούμενος την 

καθυστέρηση που προέκυψε για την έγκριση των επειγουσών πρόσθετων εργασιών.  

Η 1
η
 παράταση εγκρίθηκε με την με αριθμό 95/2015 (ΑΔΑ: 64ΓΑΩ6Ι-8Η0) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, που διατυπώθηκε με το με αρ. πρωτ. 3314/20-7-2015 έγγραφο. 

Μετά την εκτέλεση των επειγουσών πρόσθετων εργασιών καθαρισμού της βλάστησης στην περιοχή 

παρέμβασης, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του εν λόγω έργου όσον αφορά 

τα ύψη των αναβαθμών, τις διαστάσεις και την όδευση των οχετών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

αρτιότερος σχεδιασμός του έργου, η έντεχνη κατασκευή του, η βέλτιστη λειτουργία και απόδοσή του. 
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Με το με αρ. πρωτ. 3310/14-4-2015 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δόθηκε η εντολή στον ανάδοχο να 

προβεί στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (οριζοντιογραφία, μηκοτομή νέας όδευσης αγωγών, 

υδραυλική μελέτη, τεχνική μελέτη) και στην υποβολή της τροποποιημένης μελέτης για έγκριση, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της ειδικής - γενικής συγγραφής υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου και τις διατάξεις 

του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την τροποποιημένη μελέτη με το υπ΄ αριθμ. 3899/28-4-2015 έγγραφό του. Η 

έγκριση της τροποποιημένης μελέτης, καθώς και η έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. και του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

αποφασίστηκε στις 15/06/2015 με την με αριθμό 92/2015 (ΑΔΑ: ΨΧΜΙΩ6Ι-ΜΕΑ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, που διατυπώθηκε με το με αρ. πρωτ. 2170/12-5-2015 έγγραφο, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λάρισας (Πρακτικό 1
ο
 /12-5-2015). 

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 9788/24-09-2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου κατά δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 10/12/2015, επικαλούμενος την καθυστέρηση 

που προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης, κατά το χρονικό διάστημα από 

28/04/2015 (ημερομηνία υποβολής της μελέτης) έως 15/06/2015 (ημερομηνία απόφασης του Δ.Σ.), δηλαδή για 

χρονικό διάστημα πλέον των δεκαεννέα ημερολογιακών ημερών, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών 

κατασκευής, λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης.  

Ο Δ. Αγιάς απέστειλε για προέγκριση το αίτημα του Αναδόχου με την εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας 

στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία και εξέφρασε τη 

σύμφωνη γνώμη της. 

 

Έχοντας υπόψη : 

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 

Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την 

προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.……. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα 

υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,  

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή 

"Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι 

αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει», 

γ. Την προέγκριση για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

δ. Την από 05/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται να 

εγκριθεί η χορήγηση της 2
ης

 παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση 

του φυσικού αντικειμένου του έργου, δεδομένου ότι πράγματι οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποιημένης 

μελέτης δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών κατασκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ε. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,  

Εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας την 2
η
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: 

«Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”» με 

αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 19 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 10/12/2015». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Φαίνεται ότι η χρονιά που έρχεται και η χρονιά που τελειώνει 

θα είναι οι χρονιές των παρατάσεων. Η αλήθεια είναι ότι με τις εισηγήσεις που γίνονται κρυβόμαστε όλοι 

πίσω από το δάκτυλό μας. Προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι πού χοντρό. Ούτε έντονα καιρικά φαινόμενα 

υπήρχαν μέσα στο καλοκαίρι, ούτε τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο έντονο είναι το χρηματικό φαινόμενο. Η έλλειψη 

χρηματοδοτήσεων από το Κράτος για έργα λαϊκών αναγκών. Δεν θέλω να κρυβόμαστε άλλο. Πρέπει να γίνουν 

τα έργα, αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε με τον τρόπο αυτό. Η θέση μας θα ήταν διαφορετική εάν στην 

εισήγηση ή στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκφράζονταν και μια μορφή πίεσης προς την Κυβέρνηση 

και την Περιφερειακή Διοίκηση, όπου θα καταδικάζονταν δημόσια αυτές πολιτικές, οι διαχρονικές πολιτικές 

και όχι μόνο της σημερινής Κυβέρνησης. Απλά η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει την πεπατημένη των 

προηγούμενων. Σταματάει κάθε χρηματοδότηση, εμφανίζει μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα 

ταμιακά διαθέσιμα και τα πλεονάσματα, απλά για να είναι ωραία με αυτούς τους μεγάλους. Δεν μπορούμε να 

ψηφίζουμε μ’ αυτή τη λογική. Θα ψηφίσουμε “παρών” , δεν διαφωνούμε με την εκτέλεση του έργου, αλλά δεν 

μπορούμε να γινόμαστε συνένοχοι στο παιχνίδι αυτής της απόκρυψης». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της μηχανικού του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ευμορφίας Ντουλούλη, 

- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84), 

- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. 122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του 

διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση "Καραμάνη" μέχρι 

θέση "Τσαλαβούρα"», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 14490/23-10-2014  σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου 

του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση 

"Τσαλαβούρα"», 

- την υπ’ αριθμ. 41/2015 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: 

από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», 

- την υπ’ αριθμ. 95/2015 (ΑΔΑ: 64ΓΑΩ6Ι-8Η0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», 

- την υπ’ αριθμ. 92/2015 (ΑΔΑ: ΨΧΜΙΩ6Ι-ΜΕΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης και έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ και του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: 

«Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» 

του Δήμου Αγιάς», 

- το με αρ. πρωτ. 9788/24-09-2015 έγγραφο του αναδόχου του έργου, 

- την από 05/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει την 2

η
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 19 

ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 10/12/2015, σύμφωνα με την από 5/11/2015 Εισηγητική Έκθεση 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Ψήφισαν «παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς 

Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, 

καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και κα Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 6ΙΛΒΩ6Ι-ΓΝ3
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