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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
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Αριθμ. πρωτ.: 13804

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
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Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
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email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
15ης/

214/2019

από το πρακτικό της
19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 7ο :

Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
13404/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος2
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Απόντες
26.
Κατσιάβας Αστέριος
27.
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος1
Ευσταθίου Ηλίας
Κασίδας Ιωάννης3
Καφετσιούλης Απόστολος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος
Σμυρλής Βασίλειος

1

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης

3

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15.

ΑΔΑ: 62ΑΟΩ6Ι-ΞΓ6

Σελίδα 2 από 8

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 7ο :

Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Με την με αριθμό 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά
του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 719/20-01-2014
σύμβαση, συνολικής αξίας 283.610,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία
του έργου σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία
περάτωσης του έργου ορίστηκε η 20/10/2014.
Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 84868/8-9-2014 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για το
υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η αναγκαιότητα
για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των
χρονοβόρων διαδικασιών για την υλοτόμηση των υφιστάμενων δασικών δέντρων στην περιοχή παρέμβασης
του έργου, που περιλαμβάνει εξολοκλήρου εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
Εν συνεχεία, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 84868/12-9-2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή
μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.
Μετά την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών, που πιστοποιήθηκε με το 12/2014 Πρωτόκολλο
Τελικής Επιθεώρησης Υλοτομίας του Δασαρχείου Αγιάς το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 875/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, δόθηκε στον ανάδοχο του έργου
εντολή έναρξης των εργασιών. Στο με αρ. πρωτ. 7854/05-02-2015 σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, προσδιορίζεται σε 43 ημέρες το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας για
την εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 8/9/2014 (ημερομηνία διακοπής των
εργασιών του έργου) έως 20/10/2014 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών), και επομένως ως
νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η 19/03/2015.
Ο ανάδοχος με την από 10/03/2015 αίτησή του ζήτησε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του
έργου κατά διακόσιες είκοσι έξι (226) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/10/2015, επικαλούμενος τους
εξής βάσιμους λόγους: α) κατά το χρονικό διάστημα από 20/01/2014 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης)
έως 8/9/2014 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών), δηλαδή για χρονικό διάστημα πλέον των επτά μηνών,
ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν για
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την υλοτόμηση των υφιστάμενων δέντρων στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που αποτελούν την περιοχή
παρέμβασης του έργου, β) κατά το χρονικό διάστημα από 5/02/2015 (ημερομηνία εντολής έναρξης
εργασιών) έως 10/03/2015, δηλαδή για χρονικό διάστημα πλέον των 30 ημερών, ήταν αδύνατη η εκτέλεση
εργασιών κατασκευής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της
χειμερινής περιόδου με φαινόμενα δυνατών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, χιονιού και παγετού στην
περιοχή που κατασκευάζεται το έργο.
Με την με αριθμό 44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 226
ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/10/2015, σύμφωνα με την από 12/3/2015 Εισηγητική Έκθεση της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Εν συνεχεία η ανάδοχος Εργολ. Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» με την με αρ. πρωτ.
34685/25-05-2015 επιστολή της προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία υπέβαλε αίτημα υποκατάστασής της με
απαλλαγή από τις ευθύνες για το σύνολο των εργασιών του έργου, συνοδευόμενη με την από 25-5-2015
Υπεύθυνη Δήλωση της Εργ. Επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με την οποία δηλώνεται
η συναίνεση για την υποκατάσταση του ανάδοχου του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση, ήτοι στην πλήρη κατασκευή του έργου.
Με την με αριθμό 130/27-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» και συγκεκριμένα της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ.
ΑΝΔΡΕΑΣ» (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των
εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08 και προσδιορίστηκε η 1η
Πιστοποίηση (1ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνη με την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται
πλέον στον νέο ανάδοχο.
Ο νέος ανάδοχος, ήτοι η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», υπέβαλε την με
αρ. πρωτ. 80160/30-10-2015 αίτηση για τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 120
ημερολογιακές ημέρες έως 29/02/2016, επικαλούμενος τους εξής λόγους: α) την καθυστέρηση έναρξης
των εργασιών πλέον των τριών μηνών, καθώς εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης για την έγκριση της
υποκατάστασης του αναδόχου που είχε ζητηθεί από 25-5-2015 και επιπλέον αναμένονταν διευκρινίσεις από
τον μελετητή σε τεχνικά θέματα για την κατασκευή του έργου που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 45023/246-2015 έγγραφο του αναδόχου, β) λόγω των καιρικών φαινομένων (έντονων βροχοπτώσεων) που
επικράτησαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών
για χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και τον συνημμένο
στην αίτηση πίνακα με τα βροχομετρικά στοιχεία από τον κοντινότερο στην περιοχή παρέμβασης
Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται στην Αγιά.
Με την με αριθμό 196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 120
ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 29/02/2016, σύμφωνα με την από 10/11/2015 Εισηγητική Έκθεση
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος εν συνεχεία υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 6106/2-02-2016 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής
εργασιών για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται
η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 1 ου
λογαριασμού του έργου πέραν των δύο μηνών από την υποβολή του.
Για το σκοπό αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ’ αριθ. 6106/14-4-2016 Απόφαση του Προϊσταμένου
της αποδέχτηκε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», από 02-02-2016, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008.
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Μετά την εξόφληση του 1 λογαριασμού δόθηκε η υπ’ αριθ. 60260/7-09-2017 Εντολή Επανέναρξης των
Εργασιών κατασκευής στον ανάδοχο, όπου προσδιορίζεται το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας σε
27 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 02/02/2016 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών
του έργου) έως 29/02/2016 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τη 2η παράταση
της συμβατικής προθεσμίας που χορηγήθηκε). Δεδομένου ότι η εν λόγω Εντολή επιδόθηκε στον ανάδοχο
στις 18/09/2017, με βάση τη σχετική Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Νάκα Θ. Αγλαΐας, νέα
ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου είναι η 15/10/2017 (27 ημέρες μετά την
ημερομηνία παραλαβής της Εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας).
Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθ. 6106/2-02-2016 υπέβαλε αίτημα 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας
του έργου κατά 12 μήνες, στο οποίο και επανήλθε με το υπ’ αριθ. 65896/29-09-2017 έγγραφό του. Ο
ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, επικαλούμενος τους εξής
βάσιμους λόγους: α) το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες της συμπληρωματικής
υλοτόμησης της δασικής έκτασης στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, β) επειδή η
προσβασιμότητα στη θέση του έργου πραγματοποιείται μέσω δασικών οδών, καθίσταται δυσχερής έως
αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως Απρίλιος), καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η
ύπαρξη ήπιων καιρικών φαινομένων για την ομαλή λειτουργία του δασικού οδικού δικτύου, γ) επειδή το
κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και η θέση κατασκευής του
φράγματος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και οι
συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών
κατά την χειμερινή περίοδο, δ) επειδή η κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο
τεχνικό έργο, καθώς για την κατασκευή του είναι απαραίτητη, για την επίτευξη της απαιτούμενης
συμπύκνωσης, η ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών υγρασίας των υλικών, γεγονός που είναι αδύνατο να
επιτευχθεί κατά την χειμερινή περίοδο όπου είναι ανεξέλεγκτη και υπερβολικά αυξημένη η υγρασία με
αποτέλεσμα τα υλικά να καθίστανται υπέρκορα και μη εργάσιμα (ακατάλληλα προς ενσωμάτωση στο έργο).
Με την με αριθμό 198/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩ6Ι-ΖΑ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 10/10/2018.
Στην συνέχεια η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. 33672/1-10-2018 έγγραφό της ενημερώνει τον
ανάδοχο για την πρόοδο των υλοτομικών εργασιών και την δυνατότητα πλέον να ξεκινήσουν οι
κατασκευαστικές εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση του εν λόγω έργου. Επίσης με το ίδιο έγγραφο
δίνονται οδηγίες για τα τεχνικά ζητήματα που έχει θέσει ο ανάδοχος για να ξεκινήσουν οι
προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.
Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθ. 34537/8-10-2018 υπέβαλε αίτημα 4ης παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2019, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) το γεγονός ότι η
προσβασιμότητα στη θέση του έργου πραγματοποιείται μέσω δασικών οδών, καθίσταται δυσχερής έως
αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως Απρίλιος), καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η
ύπαρξη ήπιων καιρικών φαινομένων για την ομαλή λειτουργία του δασικού οδικού δικτύου, β) επειδή το
κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και η θέση κατασκευής του
φράγματος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και οι
συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών
κατά την χειμερινή περίοδο, γ) επειδή η κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο
τεχνικό έργο, καθώς για την κατασκευή του είναι απαραίτητη, για την επίτευξη της απαιτούμενης
συμπύκνωσης, η ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών υγρασίας των υλικών, γεγονός που είναι αδύνατο να
επιτευχθεί κατά την χειμερινή περίοδο όπου είναι ανεξέλεγκτη και υπερβολικά αυξημένη η υγρασία με
αποτέλεσμα τα υλικά να καθίστανται υπέρκορα και μη εργάσιμα (ακατάλληλα προς ενσωμάτωση στο έργο),
δ) επειδή απαιτείται μία ολοκληρωμένη χειμερινή περίοδος (από Μάιο ως Οκτώβριο) ώστε να
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες εντός της περιόδου αυτής.
Η Επιβλέπουσα υπηρεσία με την από 13/11/2018 συνταχθέν εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του
αναδόχου εύλογο και νόμιμο πρότεινε να εγκριθεί η χορήγηση της 4ης παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου με
αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 381 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/10/2019.
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Ωστόσο η Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με υπ’ αριθ. 12021/21-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΦ4653ΠΓ-Ν6Κ) Προέγκριση περί της τροποποίησης
της Νομικής Δέσμευσης διατύπωσε θετική γνώμη για την 4η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για
την εκτέλεση του έργου μέχρι 28/02/2019.
Και η αναθέτουσα αρχή με την με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΗΩ6Ι-6ΗΙ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς ενέκρινε την 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση,
μέχρι 28/02/2019.
Εν συνεχεία ο ανάδοχος «Γραμματικούλης Ανδρέας» υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 44430/10-12-2018 ειδική
έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και δοκιμές για την έλεγχο της καταλληλότητας και
της ποιότητας των δανειοθαλάμων υλικών Ζώνης 1, όπου λήφθηκε το δείγμα κατά τις 12/12/2018 από το
Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας ΔΕ Θεσσαλίας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και δεν καθίσταται εφικτή η
ολοκλήρωσή τους στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εν συνεχεία, εκδόθηκε Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 και
των παρ. 8 και 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008.
Μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή με το με αρ. πρωτ. 214/64542π.ε./24-06-2018 έγγραφο του
Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας ΔΕ Θεσσαλίας της
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της
Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων
εδαφικών υλικών του εγκεκριμένου δανειοθαλάμου του εν λόγω έργου με το οποίο κρίνονται κατάλληλα,
δόθηκε στον ανάδοχο του έργου εντολή έναρξης των εργασιών. Σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής
της ACS Courier, η ημερομηνία παραλαβής της εντολής έναρξης από τον ανάδοχο ήταν η 16/08/2019 και
δεδομένου ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 80 ημέρες, ως νέα ημερομηνία περάτωσης
του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η 4/11/2019.
Με την με αριθμό 160/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΔ6Ω6Ι-96Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ
Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.»
(Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών του
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08.
Μεταξύ του νέου αναδόχου του έργου: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε
η με αρ. πρωτ. 11102/22-10-2019 σύμβαση λαμβάνοντας αριθμό μητρώου στο ΚΗΜΔΗΣ
19SYMV005742196, συνολικής αξίας 283.610,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου ως ημερομηνία περάτωσης
του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 4/11/2019.
Ο νέος ανάδοχος «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με το υπ’ αριθ. 11148/24-10-2019 έγγραφό υπέβαλε αίτημα
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι για χρονικό διάστημα 230 ημερολογιακών
ημερών, δηλαδή μέχρι 26/06/2020, επειδή α) η προσβασιμότητα στη θέση του έργου πραγματοποιείται
μέσω δασικών οδών, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως
Απρίλιος), καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ήπιων καιρικών φαινομένων για την ομαλή
λειτουργία του δασικού οδικού δικτύου, β) επειδή το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση
χωματουργικών εργασιών και η θέση κατασκευής του φράγματος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τα
καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και οι συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, καθίσταται δυσχερής έως
αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, γ) επειδή η κατασκευή ενός
χωμάτινου φράγματος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τεχνικό έργο, καθώς για την κατασκευή του είναι
απαραίτητη, για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης, η ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών
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υγρασίας των υλικών, γεγονός που είναι αδύνατο να επιτευχθεί κατά την χειμερινή περίοδο όπου είναι
ανεξέλεγκτη και υπερβολικά αυξημένη η υγρασία με αποτέλεσμα τα υλικά να καθίστανται υπέρκορα και μη
εργάσιμα (ακατάλληλα προς ενσωμάτωση στο έργο) και δ) επειδή απαιτείται μία ολοκληρωμένη χειμερινή
περίοδος ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες εντός της περιόδου αυτής.
Η Eπιβλέπουσα Υπηρεσία με την από 24/10/2019 Εισηγητική Έκθεσή της προτείνεται να εγκριθεί η
χορήγηση της 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του
φυσικού αντικειμένου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 230 ημερολογιακών ημερών,
δηλαδή μέχρι 26/06/2020.
Η Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
την υπ’ αριθ. 7310/21-12-11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΒΩ4653ΠΓ-ΧΟΞ) απόφαση διατυπώνει θετική γνώμη
για την 5η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 26/06/2020.
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων
Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την
προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.……. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,
β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή"
ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι
αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010,
δ. Την από 24/10/2019 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η χορήγηση της 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την
περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
ε. Την υπ’ αριθ. 7310/21-12-11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΒΩ4653ΠΓ-ΧΟΞ)
Προέγκριση περί της
τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την 5η Παράταση της
Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου,
στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την 5η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» με αναθεώρηση, μέχρι 26/06/2020.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 48 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. 44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,
- την υπ’ αριθμ. 130/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"»,
- την υπ’ αριθμ. 196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,
- την υπ’ αριθμ. 198/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩ6Ι-ΖΑ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,
- την υπ’ αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΗΩ6Ι-6ΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,
- την υπ’ αριθμ. 160/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΔ6Ω6Ι-96Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”»,
- την υπ’ αριθμ. 21/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-7ΗΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου:
"Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"»,
- την υπ’ αριθ. 7310/21-12-11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΒΩ4653ΠΓ-ΧΟΞ) Προέγκριση περί της
τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την
5η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου,
- την από 24/10/2019 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- το υπ’ αριθμ. 11148/24-10-2019 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Α.Ε.» (Νέος Ανάδοχος),
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
1 . Εγκρίνουμε την 5η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» με αναθεώρηση, μέχρι 26/06/2020, σύμφωνα
με την από 24/10/2019 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και την υπ’ αριθμ. 7310/2112-11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΒΩ4653ΠΓ-ΧΟΞ) Προέγκριση περί της τροποποίησης της Νομικής
Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2 . Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
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Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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