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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 23-7-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο:

Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών
άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα
στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9870/19-7-2014
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, κατά περίπτωση, 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. Αργύρης Νικόλαος1
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Στάθης Νικόλαος2
16. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τσαγκάλης Αντώνιος3
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βαλάρης Γεώργιος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Καψάλης Βασίλειος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
3
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
2
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος,
Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. 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 5ο:

Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών
άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα
στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Παπακώστας Δημήτριος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου, την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς:
«Με την υπ’ αριθμ. 22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας και ανατέθηκε στην
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» με έδρα τη
Λάρισα, η κατασκευή του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός
δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας». Το εν λόγω
έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» με κωδικό πράξης (Ο.Π.Σ.Σ.Α.): 176494 (Απόφαση Ένταξης
7522/24-5-2012).
Η σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. 14395 υπογράφηκε στις 14/10/2014, ενώ η συμβατική
προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία περάτωσης την 12η/04/2014.
Με την υπ’ αριθμ. 105/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν σαράντα (140)
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 30/8/2014.
Ο ανάδοχος με την από 12/06/2014 ειδική δήλωσή του προς το Δήμο Λαρισαίων –
Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων ζητά τη διακοπή των εργασιών του έργου, μέχρι
την ολοκλήρωση των εργασιών τροποποίησης της μελέτης, την οποία εισηγήθηκε προς
την Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αριθμ. πρωτ. 44987/12-5-2014 έγγραφό του.
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008: «Επιτρέπεται η
τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για
τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που
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2.

3.

4.

5.

υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. ….. Σε κάθε
άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε
συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα
στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο
αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή
που διατυπώνει εγγράφως σε εύλογη προθεσμία τη γνώμη του.
Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης
τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση
της γνωμοδότησης του συμβουλίου…».
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζήτησε εγγράφως από τον ανάδοχο να προβεί στη
σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση της τροποποιητικής
μελέτης και την υποβολή της 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.
Ο ανάδοχος με την από 12/6/2014 ειδική δήλωσή του ζητά την διακοπή των
εργασιών του έργου, μέχρι την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διαδικασιών για την
έγκριση της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 «…για διακοπή των
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας…», ενώ στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου
αναφέρεται: « Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η
διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της
δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της
δήλωσης.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποδέχθηκε με απόφασή της την ειδική δήλωση διακοπής
εργασιών του αναδόχου και μας απέστειλε τη σχετική απόφαση, προτείνοντας την
αποδοχή της από το Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την διακοπή των
εργασιών του έργου : «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου
άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας» από 12/6/2014 και
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση της τροποποιητικής μελέτης
του έργου».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή
του: «Θα υπερψηφίσω με τη δέσμευση ότι θα αποκατασταθεί το τσιμενταύλακο στα
σημεία που έχουν καταστραφεί».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- την υπ’ αριθμ. 105/2014 (ΑΔΑ: 7Ρ5ΧΩ6Ι-ΖΞΒ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς περί έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του
έργου,
- την από 12/6/2014 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου:
«Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ.
Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας»,
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τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.
3669/2008,
- την με αρ. πρωτ. 55663/20-6-2014 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί
αποδοχής της από 12/6/2014 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου,
- την παρατήρηση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κου Γρηγόριου
Καλαγιά,
- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κου Αθανάσιου
Τριανταφύλλου,
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διακοπή των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης
και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και
Μελιβοίας» από 12/6/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
έγκριση της τροποποιητικής μελέτης του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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