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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 15-6-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 3
ο
:  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. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 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 5785/10-6-2015 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. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
1
 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Ζιούλη Αναστασία 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.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.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 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.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

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 3
ο
:  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 θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα ΤΥΔΚ εκπόνησε την με αριθμό 23/2013 μελέτη 

του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ : ΑΠΌ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΜΑΝΗ" 

ΜΕΧΡΙ ΘΕΣΗ "ΤΣΑΛΑΒΟΥΡΑ"» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από 

το από το «ΕΣΠΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ με 

συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ». 

 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20-05-2014 και με την με αριθμό 122/2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του 

θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε.». 

Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση – προστασία ρέματος που διασχίζει τον οικισμό Μελιβοία του Δ. 

Αγιάς. Ο  κύριος σκοπός της παρέμβασης είναι η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος από εμφανή 

φαινόμενα διαβρώσεων, γεωλισθήσεων και γαιοκατακρημνίσεων στο μήκος του ρέματος που διασχίζει τον 

οικισμό. Με την κατασκευή του έργου η προστασία του οικισμού έναντι διάβρωσης και πλημμύρας θεωρείται 

πλήρης.  Το μήκος  επέμβασης  είναι  193 μ περίπου. 

 

Ο ανάδοχος του έργου με το από 10/04/2015 έγγραφό του προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία επισημαίνει ότι κατά την 

έναρξη εργασιών του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών που αφορούν 

τον καθαρισμό του ρέματος, οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 41/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Αγιάς. 

 

Μετά τον καθαρισμό του ρέματος διαπιστώθηκαν ορισμένες ιδιομορφίες στο ανάγλυφου του φυσικού εδάφους 

που επηρεάζουν την εφαρμογή της αρχικής υδραυλικής μελέτης και συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι σε 

ορισμένα τμήματα υπάρχει μεγάλο ποσοστό βραχώδους εδάφους, το οποίο δεν επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή 

της μελέτης όσον αφορά τα ύψη των αναβαθμών των οχετών. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα 

τμήματα δεν υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν οι διατομές (κατά πλάτος) των οχετών της μελέτης διότι 

είναι επικίνδυνο να επηρεαστεί η στατικότητα των κτισμάτων που βρίσκονται εκατέρωθεν του ρέματος. Επίσης 

ο υφιστάμενος οχετός από τσιμεντοσωλήνα Φ1000 και ο υφιστάμενος κλειστός οχετός διαστάσεων 1,60χ1,10 

δεν χρειάζεται να καθαιρεθούν και να κατασκευαστούν νέοι καθώς οι διαστάσεις τους είναι μεγέθους που 

μπορούν να παραλάβουν την παροχή του νερού.      

 

Για το λόγο αυτό προτείνεται  η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης όσον αφορά τα ύψη των αναβαθμών, τις 

διαστάσεις και την όδευση των οχετών. 
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Εν συνεχεία, η Δ/νουσα Υπηρεσία με το με αριθμ. πρωτ. 3310/15-04-2015 έγγραφό της ζήτησε από τον 

ανάδοχο να προβεί:  

α) στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (οριζοντιογραφία, μηκοτομή όδευσης αγωγών, υδραυλική 

μελέτη, τεχνική μελέτη) για την εκπόνηση της τροποποιητικής μελέτης του έργου, ώστε να διασφαλιστεί ο 

αρτιότερος σχεδιασμός, η ευστάθεια, η έντεχνη κατασκευή και η λειτουργικότητα του έργου και  

β) στην υποβολή της τροποποιημένης μελέτης για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008. 

 

Η τροποποιημένη μελέτη του έργου υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το από 28-4-2015 έγγραφό του στη 

Δ/νουσα Υπηρεσία. Με βάση την εν λόγω μελέτη τροποποιούνται οι διατομές των οχετών κατά μήκος του 

ρέματος,  και είναι οι παρακάτω : 

 Αλλαγή της διατομής του ανοιχτού οχετού - από τη Χ.Θ. 0+ 42,36 έως τη Χ.Θ. 0+ 111,16 διαστάσεων 

1,80(πλάτος) x 1,10(ύψος) σε διατομή διαστάσεων 1,60(πλάτος) x 1,20(ύψος), 

 Αλλαγή της διατομής του κλειστού οχετού - από τη Χ.Θ. 0+ 130,29 έως τη Χ.Θ. 0+ 172,20 σε διατομή 
τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1000mm, 

 Αλλαγή της διατομής του κλειστού οχετού - από τη Χ.Θ. 0+ 172,20 έως τη Χ.Θ. 0+ 220,57 - 
διαστάσεων 1,10(πλάτος) x 1,50(ύψος) σε διατομή διαστάσεων 1,10(πλάτος) x 1,60(ύψος), 

 Μικρές διαφοροποιήσεις - αυξομειώσεις που αφορούν τα υψη των αναβαθμών των οχετών, 

 Μικρή απόκλιση στην όδευση των οχετών. 
 

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις διασφαλίζεται πλήρως η έντεχνη κατασκευή, η βέλτιστη λειτουργία και 

απόδοση του συγκεκριμένου αρδευτικού έργου.  

 

Επίσης, για το έργο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 

3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και τις 

νέες τιμές, όπως προκύπτουν με βάση την από 28/4/2015 συνταχθείσα τροποποιημένη μελέτη του έργου, η 

οποία αποσκοπεί στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου και στη σωστή λειτουργία του.  

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη νέα τιμή και από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών 

εργασιών, καλύπτεται τόσο από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, όσο και από το ποσό των απροβλέπτων 

δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο 

της μελέτης.  

Η συνολική δαπάνη του έργου με την ανάλωση του μεγαλύτερου μέρους των απρόβλεπτων δαπανών και την 

αυξομείωση ποσοτήτων, βάσει του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 180.500,02 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) η 

οποία δεν μεταβάλλεται καθόλου (μεταβολή 0,00 ευρώ), σε σχέση με το ποσό της με αρ. πρωτ. 14490/23-10-

2014 σύμβασης του έργου. 

Η νέα εργασία που προέκυψε, για την οποία συντάχθηκε το 1
ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αφορά στην προμήθεια 

προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων ελέγχου - εκκένωσης -  αεροεξαγωγών των αγωγών, σε σύνολο 9 

τεμαχίων, τα οποία κρίνονται απολύτως απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η χρηστικότητα του 

έργου. 

Οι εννέα (9) νέες τιμές που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 1
ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., κρίνονται απολύτως 

απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η χρηστικότητα του έργου. Η μία αφορά στις νέες εργασίες 

που προέκυψαν μετά την εκτέλεση των πρόσθετων επειγουσών εργασιών και συμπεριλήφθησαν στην από 28-

04-2015 Τροποποιημένη Υδραυλική Μελέτη. 

 

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, άρθρο 2, αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα έργα που εκτελούνται στο 

Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρο 12, παρ. 2 του ΠΔ 171/87, 

2. τις διατάξεις των άρθρων 45 και 57 του Ν. 3669/2008, 

3. τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 3481, 

4. το άρθρο 20 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της με αριθ. 23/23/2013 μελέτη του εν λόγω έργου, 

5. την τροποποιημένη μελέτη του έργου  (που περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή υδραυλικής μελέτης – 

προμετρήσεις, οριζοντιογραφία, μηκοτομές) με την οποία διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η 
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λειτουργικότητα και  χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της 

αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό 

περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, 

6. το γεγονός ότι η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη νέα τιμή και από την αύξηση των ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών, καλύπτεται τόσο από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, όσο και από το ποσό των 

απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, 

7. την με αρ. πρωτ. 2170/12-5-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για το εν λόγω θέμα, 

8. την με αριθμό 5/12-5-2015 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφερειακή; Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

Εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας την από 28/4/2015 τροποποιημένη μελέτη, τον 1
ο
 Α.Π.Ε. και το 

1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ : ΑΠΌ ΘΕΣΗ 

"ΚΑΡΑΜΑΝΗ" ΜΕΧΡΙ ΘΕΣΗ "ΤΣΑΛΑΒΟΥΡΑ"» του Δήμου Αγιάς». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα Αθανασίας, 

- τις διατάξεις του άρθρο 12, παρ. 2 του ΠΔ 171/87, 

- τις διατάξεις των άρθρων 45 και 57 του Ν. 3669/2008, 

- τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 3481, 

- το άρθρο 20 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της με αριθ. 23/2013 μελέτης του εν λόγω έργου, 

- την από 28/4/2015 τροποποιημένη μελέτη του έργου:  «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: 

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

- το γεγονός ότι η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη νέα τιμή και από την αύξηση των ποσοτήτων 

των συμβατικών εργασιών, καλύπτεται τόσο από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, όσο και από το 

ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, 

- την με αρ. πρωτ. 2170/12-5-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ 

Περιφέρειας Θεσσαλίας για το εν λόγω θέμα, 

- την με αριθμό 5/12-5-2015 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την από 28/4/2015 τροποποιημένη μελέτη του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

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

 

Β. Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. και το 1

ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», που συντάχθηκαν από την αρμόδια 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς), με συνολική δαπάνη 180.500,02 

ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΨΧΜΙΩ6Ι-ΜΕΑ
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