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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.10.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 11373 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

176/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 9ο : Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 

Συρματοκιβωτίων - Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης 

πλημμυρικών φαινομένων». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

11203/26.10.2019 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. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

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. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

 

Θέμα 9ο : Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 

Συρματοκιβωτίων - Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης 

πλημμυρικών φαινομένων». 

 

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

εξής: 

 

Με την με αριθμό 6/2019 (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

κατακυρώθηκε ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 

Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό 

(5,00 %) και με συνολική προσφερόμενη τιμή πενήντα οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (58.900,00) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η πίστωση για το έργο προέρχεται από τη χρηματοδότηση: «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Αγιάς από τις 

θεομηνίες των μηνών  Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018», με κωδ. εναρίθμου έργου 2018ΣΕ87200000 της 

ΣΑΕ 872 του ΠΔΕ. 

 

Η σύμβαση (με αρ. πρωτ.: 2728) μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 26/03/2019, 

που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία 

ορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία 

περάτωσης του έργου ορίζεται η 25/05/2019. 

 

Με την υπ’ αριθ. 119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 60 ημερολογιακές ημέρες. Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 

6058/20-06-2019 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών, 

ενώ με την υπ’ αριθ. 9143/09-09-2019 δόθηκε Εντολή Έναρξης Εργασιών, στην οποία ορίστηκε ως νέα 

ημερομηνία περάτωσης η 13/10/2019. 

 

Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ.  10655/10-10-2019 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 2ης παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες τριάντα (230) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 

30/05/2020, επικαλούμενος το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου - που είναι η εκτέλεση εργασιών 

εγκατάστασης συρματοκιβωτίων για τη θωράκιση των πρανών ρέματος - καθίσταται δυσχερής και σε 

πολλές περιπτώσεις αδύνατη η εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο λόγω 

των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν (ευμετάβλητες, συνθήκες, συχνές και ισχυρές 

βροχοπτώσεις, κατακόρυφη αύξηση της ποσότητας των νερών που διοχετεύονται στην κοίτη του ρέματος).  
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Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. Παράταση της 

συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου 

τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου …… 

…… Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία…. 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. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, 

δ. Την από 13/10/2019 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται να 

εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την 

περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, 

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

ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 

 

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

«Κατασκευή Συρματοκιβωτίων – Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων», με αναθεώρηση, κατά διακόσιες τριάντα (230) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 

30/05/2020. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 48 του Ν. 3669/2008 (A΄116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις, 

- την υπ’ αριθμ. 6/2019 (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: “Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ”», 

- την υπ’ αριθ. 119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή συρματοκιβωτίων - 

έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων”», 

-  την από 13/10/2019 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 

- τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου που υπογράφηκε στις 26/03/2019, 

- την υπ’ αριθμ. 10655/10-10-2019 αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ΚΑΘΑΡΙΟΣ 

ΑΤΕΒΕ», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Συρματοκιβωτίων 

έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» με 

αναθεώρηση, κατά διακόσιες τριάντα (230) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/05/2020, σύμφωνα 

με την από 10655/10-10-2019 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.  

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025950_N0000000186
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025950_N0000000186
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025950_N0000000186
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ
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