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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

221/2017

από το πρακτικό της 18 / 22.12.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 9ο:

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 7:45 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 13220/18.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Σκαρκάλης Χρήστος
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σκαπέτης Αντώνιος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Κασίδας Ιωάννης
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Λήξη συνεδρίασης, Παρασκευή 22/12/2017 ώρα 21:30
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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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Πατσαβούρας (Ιωάννης Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 9ο:

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την με αριθμό 60/2016 (ΑΔΑ:7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για το έργο:
«Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ», σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει την υποχρέωση
υλοποίησης του έργου (Φορέας Υλοποίησης), σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά
στην από 4 Απριλίου 2016 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση.
Η μελέτη του έργου «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ», συντάχθηκε από το μελετητή Κουκνάκο Κυριάκο και
θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της
ανέρχεται σε 165.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14 Ιουνίου 2016 και με την με αριθμό 109/2016 (ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Ι-35Ξ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και
ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 12,00 % (δώδεκα τοις εκατό).
Μεταξύ του αναδόχου του έργου, του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.
9377/5-10-2016 σύμβαση συνολικού ποσού 146.380,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η
συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών,
οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 30/9/2017.
Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 8390/30-08-2017 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της
συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι
29/03/2018, επικαλούμενος την εντολή που δόθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία για τη διακοπή των
κατασκευαστικών εργασιών για χρονικό διάστημα 5 μηνών περίπου μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών έκδοσης της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας για το κτίριο, καθώς και τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή
του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Με την υπ’ αριθ. 179/2017 (ΑΔΑ:
7ΜΒΧΩ6Ι-86Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου, οπότε ως νέα ημερομηνία περαίωσης ορίστηκε η 29/03/2017.
Λήξη συνεδρίασης, Παρασκευή 22/12/2017 ώρα 21:30
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Ο 2 ΑΠΕ του έργου - και το 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών) που τον συνοδεύει - συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική
αιτιολογική έκθεση, ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να
συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και να ενσωματώσει τις νέες τιμές εργασιών
που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των
απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία
έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.
Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.
Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση
ποσοτήτων - βάσει του 2ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 146.380,49 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε
ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 A΄ / 18.6.2008): «Οι
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που
τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο
ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. ….. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων
τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του
αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και
κάθε σχετική πληροφορία».
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 εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση
Κτιρίου ΔΕΥΑ» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.)
146.380,49 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 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. 60/2016 (ΑΔΑ:7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την Πράξη
«Κατασκευή Κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 109/2016 (ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Ι-35Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με θέμα: Εξέταση ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Επέκταση
Κτηρίου ΔΕΥΑ»,
- το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα
Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, συνολικής δαπάνης (μαζί με
το Φ.Π.Α.) 146.380,49 €.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος της μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον»
Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας, Ιωάννης Αναστασίου, Αθανάσιος Ολύμπιος και
Αντώνιος Σκαπέτης, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Μπεϊνάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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