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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.09.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 10251 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

160/2019 
από το πρακτικό της 10ης/ 27.09.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  15ο : Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 27-09-2019, ώρα 19:00, 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9990/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 

τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αλεξανδρίδου Βασιλική  5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος1 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

26. Καλαγιάς Γρηγόριος 27. Κατσιάβας Αστέριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης και Τζίκας Χρήστος. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα  15ο : Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το έργο: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» 

χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», 

σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 6015/02-5-2012 απόφαση ένταξης του  ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 359.000,00 ευρώ σε βάρος του 

προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου: 2012ΣΕ28280178 με κωδικό  Ο.Π.Σ.Α.Α 176291 της ΣΑΕ 282/8. 

 

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με την 

με αριθμό 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με την οποία κυρώθηκαν τα 

πρακτικά του από 22/02/2013 Διαγωνισμού. 

 

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε στις 20-01-2014 με αρ. πρωτ. 719 

ποσού 230.577,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 283.610,00 € ( με Φ.Π.Α.), οπότε αρχή της συμβατικής 

προθεσμίας θεωρείται η 20-01-2014, ενώ η ολική προθεσμία για την περαίωση του έργου έχει καθοριστεί 

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου. Κατά συνέπεια ως καταληκτική 

ημερομηνία για την περαίωση των εργασιών του έργου θεωρείται η 20-10-2014 (βάσει και της με αρ. πρωτ. 

13129/10-02-2014 Απόφασης Ορισμού Επιβλεπόντων). 

 

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 84868/8-9-2014 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για το 

υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η αναγκαιότητα 

για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των 

χρονοβόρων διαδικασιών για την υλοτόμηση των υφιστάμενων δασικών δέντρων στην περιοχή παρέμβασης 

του έργου, που περιλαμβάνει εξολοκλήρου εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Εν συνεχεία, εκδόθηκε η με αρ. 

πρωτ. 84868/12-9-2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της 

Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 

άρθρου 62 του Ν. 3669/2008. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών, που πιστοποιήθηκε με το 12/2014 Πρωτόκολλο 

Τελικής Επιθεώρησης Υλοτομίας του Δασαρχείου Αγιάς το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 875/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, δόθηκε στον ανάδοχο του έργου 

εντολή έναρξης των εργασιών. Στο με αρ. πρωτ. 7854/05-02-2015 σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, προσδιορίζεται σε 43 ημέρες το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας για 

την εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 8/9/2014 (ημερομηνία διακοπής των 

εργασιών του έργου) έως 20/10/2014 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών), και επομένως ως 

νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 19/03/2015.  
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Ο ανάδοχος με την από 10/03/2015 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου 

κατά διακόσιες είκοσι έξι (226) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/10/2015 και με την με αριθμό 

44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η 1η παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 226 ημερολογιακών ημερών, 

δηλαδή μέχρι 31/10/2015. 

 

Εν συνεχεία, η ανάδοχος Εργολ. Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» με την με αρ. πρωτ. 

34685/25-05-2015 επιστολή της προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία υπέβαλε αίτημα υποκατάστασής της με 

απαλλαγή από τις ευθύνες για το σύνολο των εργασιών του έργου, συνοδευόμενη με την από 25-5-2015 

Υπεύθυνη Δήλωση της Εργ. Επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με την οποία δηλώνεται 

η συναίνεση για την υποκατάσταση του ανάδοχου του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση, ήτοι στην πλήρη κατασκευή του έργου. Με την με αριθμό 

130/27-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η 

υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη 

Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» και συγκεκριμένα της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ» (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των 

εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08 και προσδιορίστηκε η 1η 

Πιστοποίηση (1ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνη με την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται 

πλέον στον νέο ανάδοχο. Επιπλέον, δε, ο νέος ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 12304/27-11-2015 έγγραφό του 

προς το Δήμο Αγιάς υπέβαλε νέες ισόποσες εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση των όρων της με 

αρ. πρωτ. 719/20-01-2014 σύμβασης για την κατασκευή του έργου. 

 

Ο νέος ανάδοχος, ήτοι η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», υπέβαλε την με 

αρ. πρωτ. 80160/30-10-2015 αίτηση για τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, με 

αναθεώρηση, κατά 120 ημερολογιακές ημέρες έως 29/02/2016, η οποία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 

196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι- 3ΒΣ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Ο ανάδοχος στις 6-11-2015 υπέβαλε με το με αρ. πρωτ.: 83604 έγγραφό του τον 1ο Λογαριασμό για το έργο 

στη Δ/νουσα Υπηρεσία.  Ο 1ος λογαριασμός, εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 23/11/2015 που 

αποτελεί και την ημερομηνία της πιστοποίησης για την πληρωμή του αναδόχου και διαβιβάσθηκε στο 

Δήμο Αγιάς. 

 

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 6106/2-02-2016 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για 

το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η 

αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου λόγω του ότι  εκκρεμεί η πληρωμή του 1ου 

Λογαριασμού, η οποία έχει καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την 

ημερομηνία υποβολής και έγκρισής του (23-11-2015). Εν συνεχεία, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 6106/14-4-

2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης 

Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη 

Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 

3669/2008. 

 

Μετά την εξόφληση του 1ου λογαριασμού δόθηκε η υπ’ αριθ. 60260/7-09-2017 Εντολή Επανέναρξης των 

Εργασιών κατασκευής στον ανάδοχο, όπου προσδιορίζεται το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας σε 

27 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 02/02/2016 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών 

του έργου) έως 29/02/2016 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τη 2η παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας που χορηγήθηκε). Δεδομένου ότι η εν λόγω Εντολή επιδόθηκε στον ανάδοχο 

στις 18/09/2017, με βάση τη σχετική Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Νάκα Θ. Αγλαΐας, νέα 

ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου είναι η  15/10/2017 (27 ημέρες μετά την 

ημερομηνία παραλαβής της Εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας). 
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Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθ. 6106/2-02-2016 υπέβαλε αίτημα 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

του έργου κατά 12 μήνες, η οποία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 198/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩ6Ι-ΖΑ7) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, μέχρι 10/10/2018 και με την υπ΄ αριθμ. 34537/8-10-2018 

υπέβαλε αίτημα 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2019 η οποία και 

εγκρίθηκε με την με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΗΩ6Ι-6ΗΕ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

μέχρι 28/02/2019 καθώς η Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με υπ’ αριθ. 12021/21-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΦ4653ΠΓ-Ν6Κ) Προέγκριση περί 

της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης διατύπωσε θετική γνώμη για την 4η Παράταση της Συνολικής 

Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 28/02/2019. 

 

Εν συνεχεία ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 44430/10-12-2018 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής 

εργασιών για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία στην οποία 

δηλώνεται η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι 

απαιτούμενες δειγματοληψίες και δοκιμές για την έλεγχο της καταλληλότητας και της ποιότητας των 

δανειοθαλάμων υλικών Ζώνης 1, όπου λήφθηκε το δείγμα κατά τις 12/12/2018 από το Τμήμα Ελέγχου 

Υλικών & Ποιότητας ΔΕ Θεσσαλίας της  Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και δεν καθίσταται εφικτή η ολοκλήρωσή τους στο 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εν συνεχεία, εκδόθηκε Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: 

«Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 53 

του Ν. 3669/2008. 

 

Μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή με το με αρ. πρωτ. 214/64542π.ε./24-06-2018 έγγραφο του 

Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας ΔΕ Θεσσαλίας της  Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων 

εδαφικών υλικών του εγκεκριμένου δανειοθαλάμου του εν λόγω έργου με το οποίο κρίνονται κατάλληλα, 

δόθηκε στον ανάδοχο του έργου εντολή έναρξης των εργασιών, σύμφωνα με τα κατωτέρω στοιχεία: 

i. Στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευασθεί  

Μέχρι σήμερα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στην κατασκευή του αγωγού Φ200 

μεταφοράς ύδατος για την άρδευση και χωματουργικές εργασίες διάνοιξης οδών πρόσβασης στην θέση 

του έργου. 

ii. Στοιχεία για τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση  

Υπολείπονται προς κατασκευή οι χωματουργικές εργασίες αφαίρεσης φυτικών γαιών, εξυγιάνσεις και 

εκβραχισμοί εντός της λεκάνης του φράγματος και του ταμιευτήρα, χωματουργικές εργασίες για το 

σώμα του φράγματος, η κατασκευή του υπερχειλιστή, στραγγιστήριο,  καθώς και η κατασκευή δύο 

φρεατίων (ανάντη και κατάντη), του αγωγού μεταφοράς νερού Φ400 και η σύνδεση με τον 

κατασκευασμένο αγωγό Φ200.  

iii. Το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 80 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 

από 10/12/2018 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 28/02/2019 (ημερομηνία 

περαίωσης των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τη 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας που 

χορηγήθηκε), και επομένως ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε 

80 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της εντολής έναρξης από τον ανάδοχο. 

 

Σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής της ACS Courier, η ημερομηνία παραλαβής της εντολής έναρξης 

από τον ανάδοχο είναι η 16/08/2019 και δεδομένου ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 80 

ημέρες, ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 4/11/2019. 

 

Με την με από 27-9-2019 (αρ. εισερχ. 10211/27-09-2019) επιστολή η Εργολ. Επιχείρηση 

«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» αιτείται υποκατάσταση με απαλλαγή από τις ευθύνες για το 

σύνολο των εργασιών του έργου συνοδευόμενη με την από 27-9-2019 Υπεύθυνη Δήλωση της Εργ. 

Επιχείρησης «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» με την οποία δηλώνεται η συναίνεση για την υποκατάσταση 

του ανάδοχο του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. 
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Δεδομένου ότι οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου σύμφωνα με την με αρ. 51/2011 (επικαιροποιημένη) 

μελέτη και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και με τα ανωτέρω έγγραφα είναι το σύνολο των 

χωματουργικών εργασιών για το σώμα του φράγματος, τα συνοδά έργα (υπερχειλιστής στραγγιστήρι κ.α.) 

καθώς και η κατασκευή των δύο φρεατίων (ανάντη και κατάντη) του αγωγού άρδευσης με τον μεταξύ τους 

αγωγό Φ400 και σύμφωνα με την 1η Πιστοποίηση (Λογαριασμό) έχει πληρωθεί το ποσό των 46.000,00 

Ευρώ με ΦΠΑ, διαπιστώνεται ότι το εναπομείναν ποσό αντιστοιχεί σε 283.610,00 € -46.000,00 € = 

237.610,00 €.  

 

Επιπλέον στην υποκατάσταση έχει υποβληθεί η συναίνεση του αρχικού και του νέου αναδόχου, με την 

οποία αποδέχονται την υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου κατά το άρθρο 

65, παρ. 3 του Ν.3669/2008 για το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν, προσδιορίζεται ότι όλες οι 

πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον υποκαταστάτη από την επόμενη Πιστοποίηση. 

 

Επιπλέον, η εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ», που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο 

«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του 

έργου από τον ανάδοχο, ήτοι είναι Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, δηλαδή ανήκει στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

 

Έχοντας υπόψη  : 

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

Έργων», άρθρο 65, σύμφωνα με το οποίο: «1.Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή 

μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του 

έργου. Η έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει τα ίδια προσόντα που 

απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την 

κατασκευή του έργου, κατά την κρίση της προϊσταμένης αρχής που λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά 

στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ. Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του 

αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο 

τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς 

τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η 

υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό 

επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το 

έργο. 

3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του 

αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή 

από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο 

ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της 

αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με 

απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν 

γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο 

ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 

αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το 

σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της 

υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις 

του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την 

εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο 

ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του. 

4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται η συναίνεση όλων 

των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι. 

5.Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση 

της εκχωρούσας επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις». 
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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 από 27/09/2019 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται να 

εγκριθεί η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου, 

 

δ. Το γεγονός ότι η υποκατάσταση του αναδόχου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,  

 

Εισηγούμαι: 

α) Την έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση 

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για 

το σύνολο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08.  

β) τον προσδιορισμό της 2ης Πιστοποίησης (2ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνης με την οποία όλες οι 

πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο.  

γ) την προσκόμιση κατ΄ αντιστοιχία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.315,98 Ευρώ 

(δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) και πρόσθετης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης ποσού 6.442,19 Ευρώ (έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα εννιά λεπτά) 

για το εν λόγω έργο από την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» και την απόδοση της 

με αριθμό 164439/27-11-2015 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 14.320,00 Ευρώ, καθώς και της 

με αριθμό 164440/27-11-2015 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 6.450,00 Ευρώ στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», αφού προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες 

εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. 

 

 

 

 

Ακολούθησαν συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα εποχή», είπε τα εξής: 

«Κατόπιν των διευκρινήσεων του Δημάρχου θα υπερψηφίσουμε». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 3 του Ν.3669/08, 

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

- την υπ’ αριθμ. 44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”», 

- την υπ’ αριθμ. 130/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή 

του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"», 

- την υπ’ αριθμ. 196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,  

- την υπ’ αριθμ. 198/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩ6Ι-ΖΑ7)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,  

- την υπ’ αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΗΩ6Ι-6ΗΕ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,  

- την υπ’ αριθμ. 21/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-7ΗΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Κατασκευή 

μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"», 

- την από 27-9-2019 (αρ. εισερχ. 10211/27-09-2019) επιστολή της Εργοληπτικής Επιχείρησης 

«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», με την οποία αιτείται υποκατάσταση με απαλλαγή από τις 

ευθύνες για το σύνολο των εργασιών του έργου, συνοδευόμενη με την από 27-9-2019 Υπεύθυνη 

Δήλωση της Εργ. Επιχείρησης «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» με την οποία δηλώνεται η συναίνεση 

για την υποκατάσταση του ανάδοχο του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εργολαβική σύμβαση 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» της εργοληπτικής 

επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική 

επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου 

από την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του 

Ν.3669/08.  

 

2. Τον προσδιορισμό της 2ης Πιστοποίησης (2ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνης με την οποία 

όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο.  

 

3. Την προσκόμιση κατ’ αντιστοιχία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.315,98 

Ευρώ (δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) και πρόσθετης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 6.442,19 Ευρώ (έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και 

δέκα εννιά λεπτά) για το εν λόγω έργο από την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΑΕ» και την απόδοση της με αριθμό 164439/27-11-2015 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 

14.320,00 Ευρώ, καθώς και της με αριθμό 164440/27-11-2015 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ 

ποσού 6.450,00 Ευρώ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», αφού 

προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. 

 

Απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος ο δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Ευσταθίου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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