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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 23-11-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο:

Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Στην Αγιά, σήμερα 23 Νοεμβρίου 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 11744/19-11-2015 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. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Κούκας Γεώργιος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
1
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Λέτσιος Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
23. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
26. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου 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.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος
(Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος
(Αγιάς) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κ. Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και
Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος Ντελής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα
Ευμορφία Ντουλούλη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 6ο:

Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού
φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».

Το θέμα εισηγήθηκε η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ευμορφία Ντουλούλη , που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την με αριθμό 21/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-7ΗΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς
κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», 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 από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου
ορίζεται 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
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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 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 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 1 η
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. 34685/2505-2015 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 130/2015 (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. 45023/24-6-2015 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.
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»,

Σελίδα 4 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ

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 10/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η χορήγηση της 2ης 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:
«Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» με αναθεώρηση, για
χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 29/02/2016».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Φαίνεται ότι η χρονιά που έρχεται και η χρονιά που τελειώνει
θα είναι οι χρονιές των παρατάσεων. Η αλήθεια είναι ότι με τις εισηγήσεις που γίνονται κρυβόμαστε όλοι
πίσω από το δάκτυλό μας. Προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι πού χοντρό. Ούτε έντονα καιρικά φαινόμενα
υπήρχαν μέσα στο καλοκαίρι, ούτε τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο έντονο είναι το χρηματικό φαινόμενο. Η έλλειψη
χρηματοδοτήσεων από το Κράτος για έργα λαϊκών αναγκών. Δεν θέλω να κρυβόμαστε άλλο. Πρέπει να γίνουν
τα έργα, αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε με τον τρόπο αυτό. Η θέση μας θα ήταν διαφορετική εάν στην
εισήγηση ή στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκφράζονταν και μια μορφή πίεσης προς την Κυβέρνηση
και την Περιφερειακή Διοίκηση, όπου θα καταδικάζονταν δημόσια αυτές πολιτικές, οι διαχρονικές πολιτικές
και όχι μόνο της σημερινής Κυβέρνησης. Απλά η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει την πεπατημένη των
προηγούμενων. Σταματάει κάθε χρηματοδότηση, εμφανίζει μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα
ταμιακά διαθέσιμα και τα πλεονάσματα, απλά για να είναι ωραία με αυτούς τους μεγάλους. Δεν μπορούμε να
ψηφίζουμε μ’ αυτή τη λογική. Θα ψηφίσουμε “παρών”, διότι δεν μπορούμε να γινόμαστε συνένοχοι στο
παιχνίδι αυτής της απόκρυψης. Διευκρινίζουμε ότι ψηφίζουμε “παρών” όχι γιατί διαφωνούμε με την εκτέλεση
του έργου ή έχουμε αμφιβολίες με τις τεχνικές υπηρεσίες και τη δημοτική Αρχή. Έχετε ευθύνη ως δημοτική
Αρχή, λόγω της παθητικής στάση σας, αφού δεν προβάλετε το ζήτημα και δεν ασκείτε πίεση στο Αστικό
Κράτος».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι ένα έργο που έχει περάσει μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είναι
ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τις υπηρεσίες του Δήμου και ακόμα περισσότερο έχει ταλαιπωρήσει τους
συμπολίτες μας. Εγώ δεν είμαι τεχνικός και θα μιλήσω καθαρά διοικητικά και το κομμάτι που πρέπει να
τρέξει. Θα υπερψηφίσω το θέμα για έναν και μοναδικό λόγο, ότι δηλαδή δεν θέλω να χαθεί το έργο.
Ουσιαστικά η Διαχειριστική Αρχή περιμένει τη σημερινή ψήφιση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Όλα τα
άλλα με τους εργολάβους είναι μια πραγματικότητα, αλλά το έργο πρέπει να προχωρήσει και να τελειώσει. Από
κει και πέρα συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνονται τα έργα όπως πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα να παρακαλέσω
όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουμε μόνο και μόνο για να μην χαθεί το έργο. Αν από 1/1/2016 εάν
δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, εδώ είμαστε και το συζητάμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Ολύμπιου θέλω να πω ότι το
“παρών” που ψηφίζω έγκειται όχι στο να χαθεί το έργο αλλά στη διαδικασία που ακολουθείται στα έργα. Στο
φινάλε δεν είναι και υπαιτιότητα του Δήμου».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι επειδή μας αυτό
και κάποια το έργα, μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές θέλω πραγματικά να μου πείτε αν υπήρχε ένας
τρόπος καλύτερος να διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα που ανέκυψαν και δεν το κάναμε. Γιατί το να λέμε ότι
είμαστε κατά των παρατάσεων, ότι δεν αναγνωρίζουμε κανένα ελαφρυντικό ή κανένα γεγονός που μπορεί να
καθυστερήσει την κατασκευή ενός έργου είναι εύκολο. Ας πάρουμε λοιπόν το συγκεκριμένο έργο βήμα – βήμα
και ας μου πει ένας συνάδελφος που οι δικές μας Υπηρεσίες, αλλά και η Επιβλέπουσα Αρχή που έχει τον
πρώτο λόγο, δεν έκανε κάτι παραπάνω που θα μπορούσε να κάνει. Ειλικρινά θα προτείνω και εγώ στη δική
μου παράταξη να μην ψηφίσει την παράταση. Πέστε μου λοιπόν ένα συγκεκριμένο σημείο στο πολυπόθητο
αυτό έργο, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, που δεν ενεργήσαμε σωστά. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε
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όλα τα έργα. Πάνω από εμάς υπάρχει μια Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την οποία έχουμε υπογράψει
προγραμματική σύμβαση και μας στήριξε. Μας έκαναν τη μελέτη, μας ενέκριναν τη μελέτη, μας βοήθησαν στη
διαδικασία ένταξης του έργου, Μας βοήθησαν στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και στην εγκατάσταση
του εργολάβου, έκδοση του λογαριασμού κλπ. Αν εδώ τίθεται θέμα εμπιστοσύνης των δικών μας Υπηρεσιών
και πολύ περισσότερο των Υπηρεσιών που επιβλέπουν το έργο και έχουν την ευθύνη, να το πείτε. Και αύριο το
πρωί να μην ξανά ασχοληθούμε με κανένα έργο. Τα έργα δεν είναι μόνο να εντάξουμε, η δυσκολία των έργων
είναι η υλοποίηση τους, δεν είναι τόσο απλά που τα βλέπουμε εμείς. Ας σκεφτούμε ότι είχαμε και τα Capital
Controls».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος
είπε στην τοποθέτησή του: «Καταρχάς Πρόεδρε δεν κινδυνολογώ. Το ξέρει πολύ καλά ο κ. Δήμαρχος την
πλειοψηφία την έχει κι όλα τα θέματα περνάνε μ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η δημοκρατία μας δυστυχώς.
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο. Ο εργολάβος τι έκανε; Πήγε με ένα τσαπάκι, άνοιξε αγωγό ενάμισι
χιλιόμετρο, που αν δούμε τον ΟΤΕ και με ποια μέθοδο πέρασε το καλώδιο στο Δήμο μας θα βλέπαμε τον
τρόπο που λειτουργούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει στο Δήμο μας αυτό το πράγμα.
Όλο παράταση και παράταση. Ποιο έργο τέλειωσε Δήμαρχε. Στην Αγία Τριάδα που εγκατέλειψε. Χαλάσαμε τα
αυλάκια; Δημοκρατία είναι αυτή λοιπόν; Εσείς το ψηφίσατε κι όλα τα αυλάκια των παππούδων χάλασαν.
Πέρα απ’ αυτά Πρόεδρε για το συγκεκριμένο θέμα τι; Μας πείραξε η βροχή όταν ανοίξαμε ενάμισι χιλιόμετρο
αγωγό. Πόσο στοιχίζει Δήμαρχε να ανοίξει αυτός ο αγωγός; Πόσο; Ή εφαρμόσατε δημοκρατία στον αγωγό
της Αγιάς Τριάδας, που αντί να σκάψετε ενάμισι μέτρο στο χώμα, τον βάλατε μέσα στο τσιμενταύλακο. Έγινε η
ξύλευση Πρόεδρε του Μεγαλοβρύσου; Δεν έγινε. Θέλετε να πούμε αύριο το πρωί να πούμε στους δημότες
ποιος θέλει να κόψει τα ξύλα με νόμιμο τρόπο και να κοπεί και να αποψιλωθεί όλο; Γιατί αύριο θα
ξαναζητήσουμε παράταση γιατί δεν κόπηκαν τα ξύλα. Επομένως αυτό το δήθεν χρηματοδοτικό και το δήθεν με
τη βροχή είναι στην ουσία ψέμα. Ποια βροχή που ξεράθηκαν όλα. Να βρούμε τον πραγματικό λόγο και να το
στηρίξουμε όλοι ομόφωνα. Δεν θα ψηφίζουμε ψέματα. Εγώ κλείνω με το εξής. Κανένας εργολάβος δεν έχει
έρθει στο δημοτικό συμβούλιο να του ζητήσουμε εξηγήσεις, ενώ όλοι τους ζητάνε παρατάσεις και αλλαγές,
όλοι εγκαταλείπουν τα έργα, όλοι δίνουν έκπτωση 56% γιατί ξέρουν τι θα γίνει και όλοι κάνουν τα
χωματουργικά. Τα εύκολα δηλαδή. Και μετά εγκαταλείπουν».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην δευτερολογία του: «Πριν από λίγο ο κ. Καλαγιάς
κατηγόρησε το Σώμα ότι ψηφίζουμε ψέματα, γιατί αυτό το έργο ζητεί παράταση λόγω βροχών. Ζητεί παράταση
μόνο λόγω βροχών; Διαβάστε την εισήγηση. Εμείς έχουμε ένα χρέος. Επειδή είμαστε πολιτικό όργανο αυτά
που λέμε έχουν μια πολιτική βαρύτητα. Και ξέρουμε τι σημαίνει η ψήφος “παρών”, τι σημαίνει η ψήφος “όχι”
και τι σημαίνει η ψήφος “ναι”. Δεν θα αλλάξουμε την ωρολόγια και την ουσία της ψήφου μας. Αυτό το ζήτημα
έχει τεθεί και την προηγούμενη φορά με ένταση και πρέπει να λήξει μία και δια παντός. Για ποίο λόγω λοιπόν
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας να ψηφίσουν υπέρ. Να ψηφίσουν και αυτοί “παρών”. Και τα χουμε όλα. Και
το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Δεν γίνεται έτσι. Είμαστε πολιτικό όργανο και πρέπει να πάρουμε και
κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Το “παρών” λοιπόν δεν είναι πολιτική απόφαση. Και για να είμαστε ακριβείς με
τους όρους το “παρών” δεν λέει τίποτα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της μηχανικού του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ευμορφίας Ντουλούλη,
- 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. 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 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"»,
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το με αρ. πρωτ. 80160/30-10-2015 έγγραφο του αναδόχου του έργου,
την από 10/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και τον δημοτικών συμβούλων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» 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
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Ψήφισαν «παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Μασούρας
Γεώργιος, Μπεϊνάς Αντώνιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, καθώς και οι δημοτικοί
σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης
(επικεφαλής) και κα Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
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