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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 27-7-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο:

Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 7470/23-7-2015 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. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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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.: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης και η
Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
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 της συνεδρίασης:
Θέμα 5ο:

Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, 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.
Το εν λόγω έργο, είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 6015/02-5-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με
κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 176291).
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 ήτοι στις 20/10/2014.
Με αρ. πρωτ. 84868/8-9-2014 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, στην οποία
δηλώνεται η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, τεκμηριώνεται η υπαιτιότητα που
αποδίδεται στο Φορέα Κατασκευής και δίνονται στοιχεία τόσο για τα τμήματα του έργου που έχουν
κατασκευαστεί, όσο και για τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση,
Με την από 12/9/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του ανωτέρω έργου προς τον Προϊστάμενο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης του αναδόχου και 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, σύμφωνα με τα κατωτέρω στοιχεία:
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i.
Δεν έχουν εκτελεστεί κατασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύ-χη της
εργολαβίας. Έχουν γίνει μόνο προπαρασκευαστικές ενέργειες που αφορούν σε τοπογραφικές εργασίες
και οριοθετήσεις – σημάνσεις του χώρου για την πραγματοποίηση των εργασιών υλοτόμησης.
ii. Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι το σύνολο των προβλεπόμενων
στη μελέτη εργασιών, λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν για την υλοτόμηση των
υφιστάμενων δέντρων στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης του
έργου.
iii. Το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 43 ημέρες, 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 ορίζεται η 19/03/2015.
Με την με αριθμό 44/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής
προθεσμίας κατασκευής του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 226 ημερολογιακών ημερών,
δηλαδή μέχρι 31/10/2015.
Με την με από 25-5-2015 (αρ. εισερχ. 34685/25-05-2015) επιστολή η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» αιτείται υποκατάσταση με απαλλαγή από τις ευθύνες για το σύνολο των εργασιών του
έργου συνοδευόμενη με την από 25-5-2015 Υπεύθυνη Δήλωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με την οποία δηλώνεται η συναίνεση για την υποκατάσταση του
ανάδοχο του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση, ήτοι
στην πλήρη κατασκευή του έργου.
Δεδομένου ότι οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου είναι το σύνολο των εργασιών για την πλήρη κατασκευή
του, σύμφωνα με την με αρ. 51/2011 (επικαιροποιημένη) μελέτη και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και με τα
ανωτέρω έγγραφα έχει υποβληθεί η συναίνεση του αρχικού και του νέου αναδόχου, με την οποία αποδέχονται
την υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου κατά το άρθρο 65, παρ. 3 του
Ν.3669/2008 για το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν, προσδιορίζεται ότι όλες οι πληρωμές θα
διενεργούνται απευθείας στον υποκαταστάτη από την πρώτη κιόλας Πιστοποίηση.
Επιπλέον, η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», που θα υποκαταστήσει τον
ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του
έργου από τον ανάδοχο, ήτοι είναι Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων
Έργων», άρθρο 65, σύμφωνα με το οποίο: «1.Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή
μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου.
Η έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της διευθύνουσας
υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει τα ίδια προσόντα που
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την
κατασκευή του έργου, κατά την κρίση της προϊσταμένης αρχής που λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά
στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ.Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του
αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο
τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς
τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η
υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται
από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο.
3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του
αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από
την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο
ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της

Σελίδα 4 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8

αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με
απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν
γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο
ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου
αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το
σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της
υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις
του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από
την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την
εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο
ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται η συναίνεση όλων
των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.
5.Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση
της εκχωρούσας επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις».
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 06/07/2015 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου
δ. Το γεγονός ότι η υποκατάσταση του αναδόχου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
Εισηγούμαστε:
α) Την έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» 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.
β) τον προσδιορισμό της 1ης Πιστοποίησης (1ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνης με την οποία όλες οι
πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο.
γ) την προσκόμιση κατ’ αντιστοιχία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.315,98 Ευρώ (δέκα
τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) και πρόσθετης εγγύησης καλής
εκτέλεσης ποσού 6.442,19 Ευρώ (έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα εννιά λεπτά) για το εν
λόγω έργο από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και την απόδοση της με
αριθμό 157171/10-01-2014 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και της με αριθμό 157172/10-01-2014
εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», αφού
προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Ιωάννη Κασίδα είπε στην τοποθέτησή του: «Το ότι υποδεικνύει ο εργολάβος αυτόν που θα τον
υποκαταστήσει είναι στα πλαίσια της λειτουργίας του αστικού Κράτους, προβλέπεται από την Νομοθεσία. Δεν
φταίει ο Δήμαρχος μην τον πυροβολείτε, δεν φταίει ως προς το πρακτικό κομμάτι. Έχει όμως, όπως και οι
περισσότεροι Δήμαρχοι στην Ελλάδα, πολιτική ευθύνη. Διότι αυτό που συμβαίνει με το Πρόγραμμα
Μπαλτατζής, που είναι από Εθνικούς πόρους ή από άλλα προγράμματα, έχει σχέση με τους ευρύτερους
κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Η ελληνική κοινωνία μ’ αυτούς που κυβερνούν περικόπτει όλους
τους πόρους για να πληρώσει το ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τι έργα περιμένετε; Ο Δήμαρχος σας φταίει;
Τα έργα αυτά θα χαθούν στο τέλος, δεν είναι κινδυνολογία, είναι πραγματικός ο κίνδυνος. Το βασικό λοιπόν
είναι ότι το να ψηφίζεις αυτή την υποκατάσταση στην ουσία νομιμοποιείς και πολιτική διαδικασία. Δεν
υπάρχει άλλη λύση. Ή θα φροντίσουμε σαν λαός να συνδιαμορφώσουμε άλλους συσχετισμούς που οι πολιτικοί
υπηρέτες του ΔΝΤ και των μονοπωλίων θα πάνε στην πάντα και οι Δήμαρχοι θα αρχίσουν να εκφράζουν το
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λαό τους τραβώντας μπροστά στη διεκδίκηση αυτών των ζητημάτων ή διαφορετικά το δημοτικό Συμβούλιο με
την αντιπολίτευση θα πυροβολεί τον Δήμαρχο και θα ψάχνει τρόπους για αγωγές κλπ. Ειδικά για τα
προγράμματα Εθνικών Πόρων εφόσον επιλέγουμε να στηρίζουμε αυτήν την κοινωνική εξουσία τραπεζιτών,
εφοπλιστών, βιομηχάνων, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και με την πρακτική μας και την
ψήφο μας εδώ μέσα, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Αν δεν υπάρξουν ευρύτερες εξελίξεις πολιτικές και
κοινωνικές, ανατροπή, να ‘ρθουν τα πάνω κάτω στην Ελλάδα μην περιμένετε από δω και πέρα τίποτα. Και ο
Μπαλτατζής θα χαθεί και άλλα πολλά θα χαθούν.
Ψηφίζουμε "παρών" χωρίς να δίνω προσωπική ευθύνη στο Δήμαρχο, για το χειρισμό του θέματος, αλλά
πολιτική ευθύνη στον ίδιο αλλά και στην εκάστοτε πλειοψηφία του δημοτικού Συμβουλίου διότι οι πολιτικές
τους σιγοντάρουν τα συμφέροντα μονοπωλίων, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό το έργο ήταν το πιο εύκολο που θα μπορούσε να γίνει σε μια Χώρα.
Ένα απλό χωμάτινο φράγμα. Μηχανήματα μια τσάπα και μια μπουλντόζα. Χρόνος υλοποίησης, ώρες. Δεν
είναι υπερβολή αυτό, απλά προσπαθώ να σας πω το πόσο εύκολο είναι. Είναι ηθικό το θέμα για μένα. Δεν
ξέρω αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο στο διάστημα που απομένει, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε
νομικά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εμάς ή κάποιος πολίτης, που να
μη θέλει να γίνουν έργα στο Δήμο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου κάνουν έναν αγώνα δρόμου γι’
αυτό το έργο. Εάν ο εργολάβος εγκαταστάθηκε κανονικά και δεν υπήρχαν προβλήματα με το Δασαρχείο,
Αρχαιολογία κλπ. και ξαφνικά μια μέρα λέει "γεια σας εγώ δεν θέλω το έργο" τότε πρέπει να ζητηθούν
ευθύνες. Εγώ προτείνω να το ψηφίσουμε και εάν και εφόσον υπάρχουν ευθύνες τότε θα πρέπει η Υπηρεσία να
τις αναζητήσει. Από κει και πέρα πιστεύω ότι τους λιγοστούς υπαλλήλους που έχουμε δεν θα πρέπει να τους
επιβαρύνουμε με επιπλέον έγγραφα. Αν είναι όλα σωστά να εγκατασταθεί ο εργολάβος και το έργο να τρέξει
ταχύτατα».
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου κ. Ευάγγελος Λάμπρου είπε στην τοποθέτησή
του: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Τεχνική Υπηρεσία που δουλεύει ακατάπαυστα για την ολοκλήρωση
του έργου. Δυστυχώς η γάγγραινα των Νόμων μας έφερε εδώ σήμερα. Κάθε μέρα είχαμε επαφές στο
Δημαρχείο γι αυτό το έργο, εγώ και όλοι οι συμπολίτες του Μεγαλοβρύσου. Είναι έργο πνοής για την
Κοινότητά μας. Οφείλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στον Δήμαρχο για τον αγώνα που κάνει για την
ολοκλήρωση αυτού του έργου. Η μοναδική ελπίδα για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο είναι αυτή που
προτείνεται σήμερα».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να ξέρετε
ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός δημοτικού Συμβουλίου, μιας δημοτικής Αρχής δεν είναι να εντάξει έργα αλλά
να τα ολοκληρώσει. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι θαύμα αν ολοκληρωθεί ένα
έργο. Τελικά είναι θέμα καλής τύχης να βρεις εργολάβο να σου ολοκληρώσει το έργο. Αν βρεις εργολάβο που
θα θέλει να σου δημιουργήσει προσχώματα για την εκτέλεση ενός έργου και όπως είναι σήμερα η Νομοθεσία,
δεν θα γίνει το έργο και ο εργολάβος δεν θα έχει καμιά κύρωση. Το δίλημμα στο συγκεκριμένο έργο είναι να
δώσουμε ανοχή ώστε να ολοκληρωθεί το έργο ή πάμε στη διαδικασία έκπτωσης που θα ξεπεράσει τα δύο
χρόνια. Είχαμε μάλιστα περίπτωση με την έκπτωση εργολάβου στο έργο του Ρακοποτάμου. Τι έγινε; Πέρασαν
δυόμιση χρόνια και τελικά έκπτωση δεν υπήρξε. Ας μη θεωρούμε ότι το να κηρύξουμε κάποιον εργολάβο
έκπτωτο είναι τόσο απλό. Μάλιστα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο έχουν σταματήσει μεγάλοι
εργολάβοι, έχουν σταματήσει τα μεγάλα έργα. Είναι δύσκολη συγκυρία και αμφιβάλλω για πολλά μεγάλα έργα.
Συμφωνώ με τον κ. Ολύμπιο και προτείνω να συμπληρώσουμε στην απόφασή μας ότι η Τεχνική Υπηρεσία , η
Επιβλέπουσα Αρχή και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα ορίσουν έναν νομικό για να διερευνήσει το αν
υπάρχουν νομικές ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου και αν υπάρχουν αυτές να αποδοθούν».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 3 του Ν.3669/08,
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τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
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 με αριθμό πρωτοκόλλου 719/20-1-2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του
έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»,
- 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 από 25-5-2015 (αριθμός εισερχομένου 34685/25-05-2015) επιστολή της Εργοληπτικής Επιχείρηση
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» και την από 25-5-2015 Υπεύθυνη Δήλωση της Εργοληπτικής
Επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ»,
- την από 06/07/2015 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την 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.
Β. Προσδιορίζει την 1ης Πιστοποίηση (1ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνης με την οποία όλες οι
πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο.
Γ. Ορίζει την προσκόμιση κατ’ αντιστοιχία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.315,98
Ευρώ (δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) και πρόσθετης
εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 6.442,19 Ευρώ (έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα
εννιά λεπτά) για το εν λόγω έργο από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ»
και την απόδοση της με αριθμό 157171/10-01-2014 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και της με
αριθμό 157172/10-01-2014 εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», αφού προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον
νέο ανάδοχο.
Δ. Δίνει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, καθώς
και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς που θα ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, να διερευνήσουν
τυχόν νομικές ευθύνες για την καθυστέρηση της έναρξης εργασιών και την υλοποίησης του έργου και στην
περίπτωση που υπάρχουν να επιβληθούν όλες οι νόμιμες κυρώσεις.
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
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