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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 19
ο
 :  Έγκριση διάλυσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης 

Δημοτικών Καταστημάτων». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

18843/15-12-2013 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
2
 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
3
 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
4
  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Σπανός Ιωάννης. 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 19
ο
 :  Έγκριση διάλυσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης 

Δημοτικών Καταστημάτων». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς: 

 

«Με την υπ’ αρ. 41/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί 

έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, ανατέθηκε στον Γρηγόρη Παπαδόπουλο, 

Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Λάρισα, η κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης 

Δημοτικών Καταστημάτων». Η σχετική σύμβαση συνολικού ποσού 28.666,52 (με το 

ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 30/08/2010, διαβιβάσθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 04/10/2010. Η συμβατική προθεσμία ήταν 90 

ημέρες, ενώ με την υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, οπότε ως νέα ημερομηνία 

περάτωσης του έργου θεωρείται  η 15/05/2011. 

 

Ο ανάδοχος με την από 08/04/2011 ειδική δήλωσή του προς το Δήμο Λαρισαίων – 

Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ ζήτησε τη διακοπή των  εργασιών του έργου από 10/4/2011,  σύμφωνα 

με την παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 1
ου

 

λογαριασμού του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την 

υποβολή του. Ο 1
ος

 λογαριασμός ποσού 4.707,03 ευρώ αφορά στην πληρωμή των 

εργασιών αντικατάστασης στέγης στο Δημοτικό Κατάστημα εμβαδού 35τ.μ. περίπου, 

που βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου και εκμισθώνεται από το Δήμο στον Μητάκο 

Απόστολο. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου έγινε αποδεκτή από τη 

Δ/νουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 96/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς .  

 

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δεν είναι δυνατή η εξεύρεση των 

απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των εργασιών 

κατασκευής του έργου, που αφορά στην αντικατάσταση της στέγης των λοιπών 

Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Ηφαίστου στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς του 

Δ. Αγιάς. Επισημαίνεται δε ότι ο ανάδοχος του έργου Γρηγόριος Παπαδόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

υπέβαλε την από 12-11-2013 Υπεύθυνη Δήλωση προς το Δήμο Αγιάς, με την οποία 

δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τη διάλυση της με αρ. πρωτ. 5994/30-08-2010 

σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων», ενώ 

παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης  λόγω διάλυσης της εν λόγω σύμβασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 

του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 

έργων», στο οποίο ορίζεται: «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 

διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός 

αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν 

οριζόμενες στη διαταγή εργασίες», εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη 

διάλυση της με αρ. πρωτ. 5994/30-08-2010 σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση 

στέγης Δημοτικών Καταστημάτων».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, 

- την αρνητική ψήφο του κου Βατζιά Αντίγονου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει τη διάλυση της με αρ. πρωτ. 5994/30-8-2010 σύμβασης του έργου: 

«Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων» για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 280/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩ6Ι-7ΟΒ


