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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 23-11-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής
πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 23 Νοεμβρίου 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 11744/19-11-2015 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. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Κούκας Γεώργιος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
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16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Λέτσιος Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
23. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
26. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος
(Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος
(Αγιάς) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κ. Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και
Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος Ντελής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα
Ευμορφία Ντουλούλη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών κ. 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 3ο:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής
πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ευμορφία Ντουλούλη , που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την με αριθμό 220/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη του έργου:
«Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» και με την με αριθμό 14/2015 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3669/08 και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.
907/30-01-2015 (ΑΔΑ: 646ΥΩ6Ι-7Χ8) διακήρυξη της δημοπρασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην
Καθημερινή Εφημερίδα Λάρισας «Κόσμος».
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και με την με αριθμό 43/2015 (ΑΔΑ:7ΒΑ4Ω6Ι-Ι11)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η
εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» με μέση έκπτωση
12,00% (δώδεκα τοις εκατό).
Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 5395/2-6-2015 σύμβαση με
συνολικό ποσό 35.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως
συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 02/10/2015.
Κατόπιν, με την με αριθμό 164/2015 (ΑΔΑ: 6Υ3ΡΩ6Ι-ΥΥΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αγιάς εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα
82 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 23/12/2015.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς, συνέταξε τον 1ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον οποίο η ανάδοχος αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική
αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 1 ος 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. Συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση του
μήκους της πεζογέφυρας από το αρχικώς υπολογισθέν, καθώς και η ανάγκη κατασκευής από την πλευρά της
οδού Αγιωτών Αγίων βάθρου ύψους 1,20μ και κατ’ επέκταση σιδηράς ράμπας ανόδου, πλατύσκαλου και
σκάλας, λόγω της διαφοράς υψομέτρου που διαπιστώθηκε μεταξύ των δύο οδών (η οποία δεν είχε ληφθεί
υπόψη στην αρχική μελέτη).
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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 1ου ΑΠΕ, ανέρχεται σε 33.293,91 ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με το
ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου κατά -1.906,09 ευρώ (ποσοστό -5,42%).
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 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια
Επιβλέπουσα Υπηρεσία».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα είπε στην τοποθέτησή του: «Το σημείο που κατασκευάσθηκε η
πεζογέφυρα θεωρούμε ότι είναι ιδανικό και εξυπηρετεί τον κύριο όγκο των πολιτών, οι οποίο τους
περισσότερους μήνες του χρόνου δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι. Άρα λοιπόν τον σκοπό τον εξυπηρετεί.
Τώρα στο κατασκευαστικό αυτό που βλέπουμε είναι η κάλυψη με ένα πιο πυκνό κάγκελο στα ανοίγματα της
γέφυρας για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα. Προσωρινά έχουμε τοποθετήσει πλέγμα και προχωράμε στην
κατασκευή του κάγκελου. Η κοινή γνώμη το έχει δει πολύ θετικά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Η εισήγησή σας ήταν πραγματικά πολύ καλή κα Ντουλούλη. Εγώ θα
ήθελα βέβαια να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τη σημερινή εισήγηση. Αφού
πήραμε μια απόφαση να κάνουμε τη γέφυρα εκεί και εγώ ειλικρινά δεν το ψήφισα λόγω του κόστους. Θυμάστε
είχα πει ότι θεωρούσα υπερβολικά τα χρήματα γι’ αυτό το έργο. Αισθάνομαι κάποιες ενοχές γιατί πίστευα και
εγώ ότι αυτό το σημείο εκεί χρίζει κάποιας κατασκευής ώστε να μπορεί να περνάει ο κόσμος το ρέμα της
Αγιάς, όταν αυτό κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού ή έχει πάγο. Αλλά όμως μ’ αυτό που έγινε το μόνο που
δεν κάνει είναι αυτό. Δηλαδή όταν θα χει νερό ή πάγο να περάσουν αυτό το βουνό που έγινε εκεί, στο πιο
άκαιρο σημείο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έγινε εκεί η γέφυρα. Αισθάνομαι ξανά ενοχές γιατί δεν έκανα
κάτι όταν κατασκευάζονταν και να προτείνω κάτι διαφορετικό. Το θέμα αισθητικής δεν θα το συζητώ είναι η
δεύτερη υπερπαραγωγή, μετά το μνημείο στον Άγιο Αντώνιο, είναι μια αποτυχία. Λυπάμαι που το λέω. Δεν
ξέρω αν μπορεί να μετακινηθεί για να εκπληρώνει καλύτερα το σκοπό για τον οποίο δαπανήθηκαν χρήματα
από έσοδα του Δήμου. Παρόλα αυτά θα υπερψηφίσω μ’ αυτές τις παρατηρήσεις μου».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- Την εισήγηση της μηχανικού του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ευμορφίας Ντουλούλη,
- τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 A΄ / 18.6.2008),
- τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987,
- την υπ’ αριθμ. 43/2015 (ΑΔΑ:7ΒΑ4Ω6Ι-Ι11) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή μεταλλικής
πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθμ. 164/2015 (ΑΔΑ: 6Υ3ΡΩ6Ι-ΥΥΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ.
Αγιάς”»,
- τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς», που συντάχθηκε από τo
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς,
- το γεγονός ότι η παράταξη μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» υπερψήφισε με τις παρατηρήσεις του
κ. Σιμούλη,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας
Δ.Κ. Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς),
συνολικής δαπάνης 33.293,91€ με το ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης
του έργου κατά -1.906,09 ευρώ (ποσοστό -5,42%).
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

