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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23-3-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"».  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 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 2689/19-3-2015 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. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπεϊνάς Αντώνιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
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mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ



Σελίδα 2 από 5 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

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), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

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

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ 

Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός 

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

Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

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

Δήμου 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 Ζηρδέλης Ορέστης του Χαρίλαου. 

 

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 180.500,02 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι 

συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «ΕΣΠΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» , με βάση την με αριθμό πρωτ. 

4170/30-07-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ. 434508). 

 

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 15686/19-11-2014 αίτησή του προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία επισημαίνει 

την ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του 

έργου και αφορούν στον καθαρισμό του ρέματος (δένδρα, βλάστηση κ.α.), οι οποίες και προηγούνται 

του συνόλου των λοιπών εργασιών κατασκευής.   

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε εισηγητική έκθεση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην οποία 

προτείνεται να εγκριθούν οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό της βλάστησης του 

ρέματος, οι οποίες πρόκειται να οριστικοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ως νέα τιμή, προκειμένου να εγκριθούν οι ποσότητές τους. Στην εισηγητική 

έκθεση αιτιολογείται ο χαρακτήρας του επείγοντος, περιλαμβάνεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή 

των εργασιών και εκτιμάται η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τον κάτωθι προϋπολογιστικό πίνακα:  
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Α/Α Ένδειξη  

Εργασιών 

ΑΤ Άρθρο Κωδ. 

Αναθ. 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Δαπάνη 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Νέες Εργασίες  

1 

Καθαρισμοί, 

αποψίλωση και 

εκχέρσωση 

κοιτών ποταμών ή 

ρεμάτων 

ΝΤ1 
ΝΑΥΔΡ 

Ν\4.03 

ΥΔΡ 

6054 
m

2
 673,59 4,02 2.707,84  

        2.707,84 2.707,84 

      Σύνολο  

Κατηγορίας: 
2.707,84 

      Αφαιρείται  

έκπτωση 

5,00%: 

-135,39 

      Σύνολο: 2.572,45 

  

 

 

    ΓΕ & ΟΕ 18%: 

463,04 

  

 

    Γενικό Σύνολο: 
3.035,49 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το με αρ. πρωτ. 837 (σχ.251)/11-3-

2015 έγγραφό της μας ενημέρωσε για την προέγκριση των επειγουσών πρόσθετων εργασιών του 

έργου.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 A΄ / 18.6.2008): «Αν υπάρχει 

ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη 

αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση 

αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του 

επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για 

τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται 

να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες 

για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις 

ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%)». 

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη 

Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου 

καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη  : 

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

Δημοσίων Έργων», άρθρο 56,  

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

γ. Την Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται να εγκριθούν οι 

επείγουσες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στον καθαρισμό της βλάστησης του ρέματος,  

δ. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε περαιτέρω εκτέλεση εργασιών αν δεν επιτευχθεί πρώτα 

ο καθαρισμός του ρέματος, ώστε να προχωρήσει η ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου,    

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες του έργου: «Διευθέτηση 

χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», σύμφωνα με 

την εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Έχω ζητήσει επανειλημμένα αυτοί που ζητούν παράταση να 

έρχονται οι ίδιοι να μας πουν τους λόγους, να τους κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Δεν έχει έρθει 

κανείς τους. Παίρνουν πολλά χρήματα και δεν μπαίνουν στον κόπο να παραβρεθούν. Θα ψηφίσω 

"παρών"».   

 

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

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Επειδή το θέμα είναι πολύ κοντά στα 

επαγγελματικά και επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Δεν είναι δυνατόν δημόσια υπηρεσία να κάνει 

δεκτή μελέτη, ειδικά για διευθέτηση χειμαρρωδών και ορεινών ρεμάτων, χωρίς να προβλέπονται μέσα 

καθαρισμοί. Αναρωτιέμαι πως έγινε αποδεκτή αυτή η μελέτη όταν έναν βασικό της παράγοντα δεν τον 

έκανε δεκτό μέσα. Θα ψηφίσω «λευκό» στη συγκεκριμένη επιπλέον χρηματοδότηση γιατί είναι βασική 

αρχή στη διευθέτηση ορεινών υδάτων να υπάρχει πρόβλεψη καθαρισμού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 

τέτοια μελέτη. Έχει ευθύνη και η υπηρεσία και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι που έκαναν δεκτή αυτή τη 

μελέτη». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσω αλλά πρέπει να είμαστε πιο 

προσεκτικοί. Μας παρακολουθεί ο κόσμος και τα πράγματα αρχίζουν και στενεύουν. Θα πρέπει όλα 

αυτά να τα προσέχουμε, να μη γίνονται τέτοια λάθη στις μελέτες. Όπως είπε και ο κ. Κασίδας οι 

καθαρισμοί είναι από τα βασικά σ’ αυτού του είδους τις μελέτες». 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω να θέσω υπόψη σας δύο 

πράγματα τα οποία συνοδεύουν σχεδόν το σύνολο των μελετών για τα δημόσια έργα. Και δεν γίνεται 

αυτό τυχαία αλλά για συγκεκριμένους λόγους. Πάντα όταν συντάσσουμε μια μελέτη υπάρχει ένα 

ποσοστό 15% που αναφέρεται σε απρόβλεπτες εργασίες. Τις απρόβλεπτες εργασίες τις προβλέπει ο 

ίδιος ο Νόμος. Αν έρθετε να περπατήσουμε το συγκεκριμένο ρέμα θα καταλάβετε γιατί προέκυψε αυτό 

το απρόβλεπτο. Θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη βλάστηση απ’ αυτή που 

προέβλεψε ο δασολόγος που έκανε αυτή τη μελέτη επί πρώην Δήμου Μελιβοίας. Ο δασολόγος λοιπόν 

δεν προέβλεψε αυτή την εργασία. Επαναλαμβάνω όμως ότι με Νόμο έχουμε απαραίτητα 15%, σε κάθε 

μελέτη, απρόβλεπτες εργασίες. Είναι κομμάτι της μελέτης και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

της. Δεν υπάρχει έργο που δεν έχει χρειασθεί να εγκρίνουμε απρόβλεπτα, τουλάχιστον εμείς που έχουμε 

χρόνια στην Αυτοδιοίκηση».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα 

Αθανασίας, 

- την με αριθμό 122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 

Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 56,  

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

- την Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται να εγκριθούν 

οι επείγουσες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στον καθαρισμό της βλάστησης του ρέματος,  

- το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης, καθώς και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Αράπης Χρήστος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος ψήφισαν 

"Λευκό",  
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- το γεγονός ότι ο επικεφαλής και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Βατζιάς Αντίγονος και Μασούρας Γεώργιος 

ψήφισαν "παρών",  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

Μειοψήφισαν ο επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης, καθώς και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Αράπης Χρήστος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος ψήφισαν "Λευκό". 

 

Μειοψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Βατζιάς Αντίγονος και Μασούρας Γεώργιος ψήφισαν 

"παρών". 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ
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