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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 23-3-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων
αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα
Δήμητρα».

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 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 2689/19-3-2015 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 Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τσιώνης Αστέριος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Βατζιάς Αντίγονος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
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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), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός
Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.
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 2ο:

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων
αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα
Δήμητρα».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την με αριθμό 78/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΛΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας,
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και
αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα» στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε
323.847,87 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 6117/7-7-2009 Απόφαση
Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 172157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ.
πρωτ. 14242/10-10-2012 και 18555/20-12-2012 αποφάσεις.
Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 15/05/2014, που ορίζεται ως
αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε
χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία
περάτωσης του έργου ορίζεται η 15/11/2014.
Ο ανάδοχος με την από 14/10/2014 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του
έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/02/2014, η οποία και εγκρίθηκε με
την με αριθμό 181/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με νέα αίτησή του, που υποβλήθηκε στη Δ/νουσα Υπηρεσία στις 28/01/2015,
ζητά την έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημερολογιακές
ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/05/2015, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά
την διάρκεια της χειμερινής περιόδου (βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, χαμηλών θερμοκρασιών) και
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συγκεκριμένα από 15 Οκτωβρίου 2014 μέχρι τέλος Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα την αδυναμία
εκτέλεσης εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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. Την από 30/01/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την
περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα
Δήμητρα» με αναθεώρηση, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/05/2015».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Έχω ζητήσει επανειλημμένα αυτοί που ζητούν παράταση να
έρχονται οι ίδιοι να μας πουν τους λόγους, να τους κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Δεν έχει έρθει
κανείς τους. Παίρνουν πολλά χρήματα και δεν μπαίνουν στον κόπο να παραβρεθούν. Θα ψηφίσω
"παρών"».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Ολύμπιος Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε δώσει κι άλλη παράταση για το
συγκεκριμένο έργο. Ποίος είναι ο πραγματικός λόγος που ζητάει ξανά παράταση ο εργολάβος. Να
ξέρουμε ποιά είναι η πραγματική κατάσταση. Εγώ θα υπερψηφίσω την παράταση, αλλά τέτοια
αιτιολογία την επόμενη φορά δεν θέλω να ξαναδώ. Θέλω να το παρακολουθήσουμε και να τελειώσει».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Μαζί μ’ αυτό είναι και άλλες τέσσερις παρατάσεις
σήμερα. Είναι ενδεικτικό, το έχω αναφέρει και σ’ άλλη συνεδρίαση, το πως γίνονται τα δημόσια έργα
στην Ελλάδα. Αντί να υπάρχει ενιαίος κεντρικός σχεδιαστικός φορέας που θα υλοποιεί όλα αυτά και με
δέσμευση της κάθε Κυβέρνησης για τη χρηματοδότη τους, ερχόμαστε εμείς να συγκαλύπτουμε και
βάζουμε τις ακαθαρσίες κάτω απ’ το χαλί. Το καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά. Στην ουσία η δεύτερη
παράταση που δίνουμε είναι λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Είναι λόγω του σχεδιασμού και του
πως γίνονται τα έργα και τι ανάγκες εξυπηρετούν. Θα ψηφίσω την παράταση, αλλά με τη δέσμευση ότι,
γιατί φοβάμαι ότι ούτε τα αντλιοστάσια έχουν χρηματοδοτηθεί ακόμα και πολύ φοβάμαι ότι θα
ξανάρθουμε το Μάιο και θα ζητάμε νέα παράταση, ότι μέχρι εδώ είναι».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Επειδή ακολουθούν κι άλλα
θέματα που αφορούν παρατάσεις συμβατικής προθεσμίας έργων θα πω κάτι που είπα και σε
προηγούμενο Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος ή δημοτική Αρχή ή οι υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι υπόλογοι
αν κάποιο έργο δεν έχει προχωρήσει με το ρυθμό που είχε σχεδιασθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
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Επίσης η δημοτική Αρχή και έτσι πρέπει να είναι ολόκληρος ο Δήμος, ψάχνει να βρει λύσεις σε
προβλήματα., δεν κόβει το σχοινί. Αυτό είναι το εύκολο. Άλλωστε θα μπορούσε και αυτός και ο κάθε
εργολάβος να κόψει το σχοινί και μάλιστα χωρίς να ‘χουμε καμία ευθύνη. Η δική μας ευθύνη είναι να
σχεδιάσουμε το έργο, να κάνουμε τη μελέτη να βρούμε χρηματοδοτικό πλαίσιο, να το εντάξουμε, να
πάρουμε χρηματοδότηση και να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο να ολοκληρωθεί το έργο. Τι
κάνουμε όμως όταν στη πορεία αυτών των διαδικασιών υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι
οι βροχές, όπως είναι τα χιόνια, όπως είναι η μη έγκαιρη πληρωμή; Μπορούμε βέβαια να πούμε
παράταση δεν εγκρίνουμε και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω καημό να πάρει ο κάθε εργολάβος
παράταση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν εσείς θέλετε μια φορά να τελειώσει γρήγορα το έργο,
εγώ θέλω δέκα φορές και να ξεμπλέκω. Όμως ή βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα που ανακύπτουν
κατά την κατασκευή ενός έργου και κινούμαστε ανάλογα ή τραβάμε μια γραμμή και λέμε δεν υπάρχει
παράταση για κανέναν, δεν την εγκρίνουμε εμείς την παράταση. Παρ’ όλα αυτά εάν η επιβλέπουσα
υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν αυτοί οι λόγοι που επικαλείται ο κάθε εργολάβος νομίζω ότι μπορεί να
προχωρήσει και χωρίς εμάς. Δεν μπορούμε να δεσμευθούμε ότι δε θα ξανάρθει για παράταση. Δεν
υπάρχει τέτοιος όρος. Δεν μπορώ να δεσμευθώ γι’ αυτό. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Ο ρόλος μου
είναι να σας μεταφέρω το τι πραγματικά συμβαίνει σε κάθε έργο ξεχωριστά και να πάρουμε μια
απόφαση που να λέει ή ότι δίνουμε παράταση ή δεν τι δίνουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα
Αθανασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την υπ’ αριθμ. 78/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΛΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αγιάς με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το
διαγωνισμό του έργου: "Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών
συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας"»,
- την υπ’ αριθμ. 181/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΔ7Ω6Ι-3ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση της Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή
υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα
Δήμητρας"»,
- την από 15/5/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή
υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα
Δήμητρα»,
- την από 30/1/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος ψήφισε "παρών",
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών
μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα» με αναθεώρηση,
κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/5/2015, σύμφωνα με την από 30/1/2015
Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περεταίρω.
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Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

