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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 27-7-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο:

Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου».

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) 1
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.

1

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου 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.: 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 9ο:

Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την με αριθμό 3/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων
και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 168.854,41 € ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι
συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, με βάση την με αριθμό πρωτ. 3540/14-02-2013
Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 179513).
Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 31/07/2014, που ορίζεται ως αρχή της
συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα
διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου
ορίζεται η 31/03/2015.
Ο ανάδοχος με την από 17/02/2015 αίτησή του ζήτησε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου
κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29/07/2015, η οποία και εγκρίθηκε με την με
αριθμό 45/2015 (ΑΔΑ: 6Ο0ΩΩ6Ι-ΥΝΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με νέα αίτησή του, που υποβλήθηκε στη Δ/νουσα Υπηρεσία στις 21/07/2015, ζητά την
έγκριση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 96 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή
μέχρι 2/11/2015, επικαλούμενος τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. από την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» που έχει συνταχθεί από
τις 16/04/2015 και που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου ως σήμερα 21/07/2015 δηλαδή την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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
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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 21/07/2015 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας 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 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου» με αναθεώρηση, κατά 96 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 2/11/2015».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Πέρα από το ποιά θα είναι η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να στείλουμε προς την Επιτροπή εφαρμογής του Προγράμματος μια
ομόφωνη απόφαση που θα λέμε ότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Απ’ τον μήνα Απρίλιο να μην έχει
σταλεί απάντηση μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο εργολάβος θα ‘ρθει να ζητήσει πάλι παράταση.
Δεν πρόκειται να προλάβει μέχρι τον Σεπτέμβριο να ολοκληρώσει το έργο. Και να ξέρετε ότι το φυσικό και το
οικονομικό αντικείμενο πρέπει να κλείσει μέχρι 31-12-2015. Με τους ρυθμούς αυτούς αυτό αποκλείεται να
γίνει».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- 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. 3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ω6Ι-7ΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις ΤΚ Σκήτης & Σκλήθρου"»,
- την από 31/7/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις ΤΚ Σκήτης & Σκλήθρου»,,
- την υπ’ αριθμ. 45/2015 (ΑΔΑ: 6Ο0ΩΩ6Ι-ΥΝΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των
σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου»,
- την από 21/07/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την παρατήρηση του Δημάρχου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου» με αναθεώρηση, κατά
96 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 2/11/2015.
Β. Να γνωστοποιήσει ότι η καθυστέρηση στον προληπτικό έλεγχο σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων
από την Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», δεδομένου ότι η περίοδος
επιλεξιμότητας λήγεις τις 31/12/2015, ελλοχεύει κινδύνους ως προς την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των
έργων που την περίοδο αυτή κατασκευάζονται και συγχρηματοδοτούνται από το Π.Α.Α. 2007-2013, με
αποτέλεσμα το καταλογισμό των δαπανών στους Δήμους.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

